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Nationaal volleybaltoernooi Dash
uitstekend geslaagd

Het nationale volleybaltoernooi voor heren- en da-
messenioren, benevens meisjes- en jongensjunioren en
meisjes- en jongensaspiranten, dat zaterdag jl. door
de volleybalvereniging Dash is georganiseerd, is in alle
opzichten een groot sukses geworden. Het voortva-
rende Dash-bestuur had dit ..monstertoernooi" waar-
aan door liefst 117 teams werd deelgenomen ,uit heel
Gelderland en Overijssel waren inschrijvingen binnen-
gekomen terdege voorbereid. Men kon zich praktisch
aan het tijdschema houden.
Het toernooi werd gehouden op het gemeentelijk
sportpark, waar de akkomodutie uitsteend was. Dank-
zij de medewerking van de voetbalvereniging Vorden,
waarvan de kantine werd gebruikt als kleedgelegen-
heid en de zeven gecharterde vrachtauto's van Vor-
dense zakenlieden, verliep alles naar wens. Het wed-
strijd sekretariaat hield een schematisch overzicht bij,
zodat iedereen de stand van zaken kon noteren waar-
door er geen stagnatie ontstond. Door de leden van
Dash waren er een aantal kraampjes voor een hartige
hap, snoep enz. opgezet, die gretig aftrek vonden.
Zowel burgemeester Mr Vunderink als wethouder van
sportzaken J. W. M. Gerritsen gaven acte de presence.
Nadat Dash-voorzitter H. v. d. Sligte beiden had ver-
welkomd, verrichtte de wethouder de officiële ope-
ning. Hij bracht naar voren dat het gemeentebestuur
voor Dash veel respekt heeft. ..Door samenwerking
hebt u dit kunnen organiseren. Dit gebeuren betekent
een geweld ie stuk werk. U maakt hierdoor het Vor-
dense sportleven springlevend. Het spreekt vanzelf
dat wij hiervoor veel belangstelling hebben."
Bursemeesiter Vunderink stond er versteld van dat
Dash maar liefst 117 teams op 32 velden liet spelen.
..Dit evenement lijkt op een Olympisch gebeuren, mis-
schien krijtien we vo'gend jaar de ..Olympische Spe-
len" wel in Vorden. de gebouwen zijn er al . . ."
Nadat de nieuwe burgemeester zijn waardering voor
Datfh had geuit, verrichtte h i j met een eerste opslag
in de wedstrijd dames 1: NSP—Medusa de officiële
opening.
Vanaf tien uur tot plm. zeven uur 's avonds waren de
32 velden kon sta nt bezet door de deelnemende zestal-
len uit de distrikten de Veluwe. Oost-Gelderland.
Twente. Noord-Overijssel. Maas en Waal en de TJs-
selstreek. De prijzen werden na afloop van de finale
door verschillende bestuursleden met een toepasselijk
woord uitgereikt. De/e bestonden uit bekers, lauwer-
takken, medaljes enz. De deelnemende clubs waren
allen vol lof over de organisatie en beloofden het vol-
jrend jaar weer van de partij te zijn.
Ook de organisatoren zijn van mening dat door het
sukses van dit nationale toernooi in Vorden weer een
fl inke brok propaganda gemaakt is voor de volleybal-
sport in z i jn geheel maar speciaal met betrekking tot
de plaatselijke vereniging. Dash l dames vooral zal
dan ook met vertrouwen het debuut in de landelijke
derde divisie tegemoet kunnen zien.

KRATO
Onlangs heeft toneelvereniging Krato te Kranenburg
een uitvoering gegeven van het blijspel „Een beeld
van een man". Krato heeft met deze avond kunnen
bewijzen dat amateurtoneel toch niet geheel uit de
boze is. dit bleek vooral uit de goedgevulde zaal en
een dankbare ovatie aan het slot.
Tevens kon Krato zich zeker stellen van aanbiedingen
uit Delden, Zutphen, Loohem en een groot aantal
aktieve en steunende leden.

KPO-reisje

Een spelmoment van een der
wedstrijden in het grote vol-
leybaltoernooi welke DASH
organiseerde op het gemeen-
telijk sportpark.

doorn waar in de Elf Provinciën de koffie werd ge-
bruikt. Van daaruit ging via Almelo en Hengelo naar
Enschede.
Hier werd het gezelschap ontvangen in de bierbrou-
werij van Grolsch. Na eerst iets genuttigd te hebben
werd het gezelschap rondgeleid waarbij na afloop
uiteraard ook van het kostelijke vocht werd geproefd.
Met nog enkele aangeboden konsumpties werd deze
exkursie besloten, waarbij een idee werd gekregen
hoe het bier werd gebrouwen.
Hierna was er gelegenheid in Enschede te winkelen
en toen vertrok het gezelschap via Haaksbergen naar
Bekkum waar een etentje wachtte. Via Isidorushoeve
Hengevelde. Wegdam. Diepenheim en Lochem arri-
veerde men weer in Kranenburg waar op een gezellig
reisje werd teruggekeken.

SOLfl/ Wt
Nutsfloralia
Nutsfloralia start dit jaar weer met de uitreiking van
stekplantjes, die dan in september op de tentoonstel-
ling als f l ink uit de kluiten gewassen planten terug te
zien zullen zijn. De tentoonstelling zal worden gehou-
den op 27, 28 en 29 september a.s. in de zaal van
hotel Bakker. Nadere gegevens over het uitreiken van
de stekplantjes vindt u in een advertentie elders in dit
blad.

Donderdag 9 mei heeft de KPO haar reisje gemaakt.
Vanaf Kranenburg vertrok men via Lochem naar
Holten waar het museum van Piet Ros bezocht werd.
Vandaar via het mooie natuurgebied naar Hellen-

VOflQENS GELANG

.w.cn.
stichting verwens belang

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
10.00 uur ds. J. Veenendaal bediening H. Doop en
kindernevendienst; 19.00 uur interkerkelijke jeugd-
dienst

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur ds. J. B. v. d. Sijs te Warnsveld; 19.00 uur
interkerkelijk jeugddienst in de Herv. kerk, voorgan-
ger ds. D. Krijger. Geref. predikant te Winterswijk.
Tevens openbare belijdenis

R. K. KERK VORDEN
zaterdagavond 17.00 uur; zondagmorgen 10.00 uur
(crèche); door de weck woensdag 19.30 uur

R. K. KERK KRANENBURG
zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 8.00 uur en
10.00 uur; door de week dinsdag en donderdag 8.00
uur en woensdag 19.30 uur

ZONDAGSDTENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdagavond 18.00 uur - zondagavond 23.00 uur
dokter Sterringa. telefoon (05752) 1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30 en 10.00 uur 's morgens. Zaterdagmorgen s.v.p.
boodschappen en dringende konsulten bij de dienst-
doende huisarts van 9.00 tot 9.15 uur

WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN
DIERENARTSEN

van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de week daarna van 19.00 tot 7.00 uur
dokter J. Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg.
Galléestraat, telefoon (05752) 1487
Spreekuur wijkzusters en uitlenen verpleegkundige
artikelen van 13.00-13.30 uur in het wijkgebouw

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8.00 tot 18.00
uur; zaterdags tot 16.00 uur. Op zon- en feestdagen
's avond s en 's nachts kan men aan de apotheekdeur
bellen met spoedrecepten

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp maandag, dinsdag
en woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuren leidster gezinsverzorging maandag en vrij-
dag van 9-9.30 uur in de konsistoriekamer Geref.
Kerk Vorden. telefoon 05752-2129.
Voor het maken van afspraken is het kantoor te Hen-
gelo bereikbaar van 9-17 uur, telefoon 05753-2345.

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer Geref. Kerk Vor-
den, telefoon 05752-2129; op dinsdagavond van 18-19
uur en donderdagmorgen van 9-10 uur.
Voor het maken van een afspraak is het kantoor te
Hengelo, Kastanjestraat 15, iedere dag bereikbaar van
9-17 uur, telefoon 05753-2345.

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder nummer
(05752) 1541; ook buiten kantooruren. Bij geen ge-
hoor kan het politiebus, telefoon (05752) 1230 of de
families Eijerkamp, telefoon (05752) 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Hassink) telefoon (05752)
1332 gebeld worden

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, telefoon
(05752) 1346; b.g.g. (05750) 12931

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenen/jongeren Jeugd t. 15 jr.
dinsdag : 14—17.30 18.30—21 uur 14—17.30 uur
woensdag : 14—17.30 uur 14—17.30 uur
donderdag: 10—13.00 uur
vrijdag : 14—17.30 18.30—21 uur
woensdagmiddag voorleeshalfuurtje

14—17.30 uur
14—14.30 uur

SPREEKUUR OGZO
agent J. H. Oonk, elke c1 insdagavond van 18.45 tot
19.45 uur in het Groene Kruisgebouw

STANKMELDESFGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220

Geboren: Patrick, zoon van H. van Beek en J. W. M.
Weijkamp; Cristian Henrïkus Johannes, zoon van W.
J. A. Nijenhuis en G. J. A. Jansen.
Ondertrouwd: G. J. Grootbod en C. Beerning; C. G.
S. Koppelman en A. M. Overbeek; G. J. M. Kleins-
man en A. M. J. van Kesteren.
Gehuwd: H. J. Oldenhave en E. H. Horstman; G.
Bargeman en A. A. van Ark.
Overleden: G. Haverkamp, 82 jaar, weduwnaar van
F. W. Weck.



Lekkere

ROOMBOTER
ZANDSCHUITJES

per pak

Een

BOSJE
FREESIA's

voor

vlees en vleeswaren

Gelderse schijven
3 sfuks

Fricandellen
3 sfuks

Roomsnitzels
3 sfuks

Runderstooflappen
500 gram nu

Fijne verse worst of saucijzen
500 gram

Hamlappen
500 gram

Mag. malse riblappen
500 gram

Wiener snitzel
100 gram

Ons bekende Soeppakket
voor

Fijne vleeswaren
150 gram ZURE ZULT 79
150 gram SNIJWORST 119

150 gram PALINGWORST 119
150 gram GEKOOKTE HAM 119

Een halve SLAGERS LEVERWORST ± 500 gram ... 198

HONIG
MACARONI

Pak 500 gram

van 108 voor

Diverse soorten

SMARIUS
KOEKJES

per pak

groente en f ruit

Malse sla + komkommer
2 kroppen voor

Malta's aardappelen
per kilo

Rabarber
per kilo

Fijne handsinaasappel.
(Jaffa's) per net

Vers ba m i-pakket
per stuk

Golden Delicious
2 kilo

Granny Smith
per kilo

UIT ONZE DIEPVRIES

Kroketten
pak é 4 stuks

Bitterballet
pak a 10 stuks

Frikandellen
pak a 4 stuks

Patates Frites
heel kilo nu

Zeeverse zeesnitzels
4 stuks van 315 nu

Duchanel
fijne Franse Cognac, per fles .

Legner Brandewijn
liter nu

1175 UIT ONZE

0„ SLIJTERIJ
O/O

Legner Vieux
liter nu 895
Onze bekende

Tanner Sherry
nu 475

Heerlijke gevulde CARREES
per pak nu

PEYNENBURG KANDIJKOEK
van 124 voor ,

CHOCOLADE GALETTEN
per pak

KLETSKOPPEN
lekker koekje pak van 119 voor

PATRIA EENHAPS CRACKERS
per pak

BOON PAK-AF CHOC. REPEN
per pak van 100 voor

VOORKEUR PANTY
Sm.-Med.-L of EL van 175 voor

Voor de jeugd
BELLEBLAASPOTJE voor

AJAX SCHUURPOEDER
bus van 61 voor

DUBRO CITRON voor de afwas
flakon van 146 voor

JONKER FRIS APPELMOES
literblik nu

MAXI SINAS zonder prik
2 liter van 219 voor

JAFFA DRINK
3 bekers van 132 voor

UNOX GROENTESOEP
4 bordenblik van 118 voor

LOSSE VERMICELLI
500 gram van 98 voor

PCD ROODMERK KOFFIE
500 gram voor

Heerlijk bij vleesgerechten COTES DU
RHONE volle rode Franse wijn nu ...

MOSELBLUMCHEN WIJN
koel serveren, per fles nu

FRANSE DOPERWTEN
zeer fijn, literblik

SUN MARGARINE
2 pakjes nu voor

SUPERMARKT
nieuwstad 5 vorden telefoon: 1232



harry hulstijn
en
gerda ruessink

gaan trouwen op woensdag 22 mei 1974 om
11.30 uur in het gemeentehuis te steenderen
daarna om 12.00 uur kerkelijke bevestiging
in de kapel te bronkhorst door
ds j. veenendaal uit vorden

allegrohof 13, hengelo (o)
hoogstraat 21, toldijk
mei 1974

receptie van 13.30-15.00 uur in zaal 'den
bremer' te toldijk

toekomstig adres: h.c. pootstraat 64,
hengelo (o)

Inplaats van kaarten

THEO WISSINK
en
RIA MULLINK

hebben het genoegen u, mede namens hun
ouders, in kennis te stellen van hun voor.
genomen huwelijk op 24 mei a.s.
De huwelijksvoltrekking heeft plaats om
13.30 uur ten gemeentehuize te Hengelo Gld
Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in de
R.K. kerk, Spalstraat te Hengelo Gld

Mei 1974
Keyenburg, Hengelosestraat 6
Hengelo Gld, Prunusstraat 2a

Toekomstig adres: Korenbloemstr. 10, Hengelo G

Dag-adres: Hotel Eikeboom te Keyenburg
Receptie van 15.45 tot 16.45 uur

Weekendoanb/ed/ng

Prachtige

tuinpantalons
maat 34 tot 42

nu f 19,95
UW ZAAK:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

Mededeling
Het Zwanenhalzen-recept
van Echte Bakker Hof
IS DOOR ONS AANGEKOCHT

Wij zullen ze vanaf heden graag
voor u maken !

BANKETBAKKERIJ

Burg. Galleestraat - Vorden - Telef. 05752-1750

Inplaats van kaarten

Maandag 20 mei a.s. hopen

G. J. HAARING
en
J. HAARING-RIEFEL

met oma, kinderen en verloofden hun 25-jarig
huwelijksfeest te vieren

Vorden, mei 1974
'Klein Selle' Beunksteeg 2

Receptie van 15-17 uur in hotel Langeler
Hengelo Gld

WMNWWMWf

Bouwbond NVV

op maandag 20 en dinsdag 21 mei
van 19-21.30 uur

De plaatselijke vertegenwoo^iigrr
Berend van Hackfortweg ^B Vorden

Op maandag 20 mei hopen wij met onze
kinderen en oma ons 25-jarig huwelijk te
herdenken

H. BURKINK
en

R. BURKINK-WESSELINK

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in zaal Smit
Dorpsstraat 10 te Vorden

Wichmond, mei 1974
Polweg 6

l

l

De opgave^tor de

gezelligheidstocht
voor iedereen boven de 60 jaar op
woensdag 12 juni kan nog voor

22 MEI
bij de volgende adressen:

Boersma, Dorpsstraat 6 - Telefoon 1553
Eyerkamp, Zutphenseweg 16 - Telefoon 1386
Hassink, Raadhuisstraat 14 . Telefoon 1332

Na langdurig lijden is van ons heengegaan mijn
lieve man, onze zorgzame vader, zoon, broer
zwager en oom

HENDRIK JAN MEMELINK

op de leeftijd van 46 jaar

Maassluis: Rinske Memelink-Dekker
Peter, Thon, Josien

Apeldoorn: J. J. Memelink
J. Memelink.Achterkamp

Apeldoorn: G. J. Memelink
A .F. W. Memelink-Weeda

Vorden: J. J. Dekker
Vorden: J. Dekker

C. Dekker-Achterberg
Neven en nichten

Maassluis 12 mei 1974
Paulus Potterstraat 34

De begrafenis heeft plaats 16 mei te Maassluis

Woonvisie meubelen

T shirts
Zonder mouw, korte mouw en
lange mouw

In effen en bedrukte dessins
VELE KLEUREN

Zeer voordelig

H.LUTH
Nieuwstad Vorden

Kwaliteits meubelen

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Brood
de gezonde oase in onze welvaarts-
woestijn

Vers van uw warme bakker:

Zutphenseweg Vorden Telefoon 1384

Prijsbewuste mensen kopen bij

ledere week speciale aanbiedin-
gen in alle afdelingen

KIJK EN VERGELIJK !

De Tapijthal

HARMSEN - VORDEN

Afd. Keukens

Zojuist weer ontvangen SLAAPKAMER TAPIJT
4 meter breed, geen 79,- doch slechts vanaf f 49,— per strekkende meter

Nieuw! Uit voorraad leverbaar TAPIJTTEGELS
afmeting 40x40 cm (in alle moderne kleuren) nu slechts f 3,98 per stuk

Cocosmatten nu met rubber rug, 100 cm
breed f 23,50 per meter
Vinyl op vilt 2 m breed geschikt voor
keuken hal, slaapkamer, trap, badkamer
enz. slechts f 5,25 per m2

WOLLEN KAMERTAPIJT
4 meter breed, alleen bij Harmsen f 154,— per str. nieter
KAMERTAPIJT vanaf f 69,— per str. meter, a 4 meter br.
Hebt u onze kollektie VITRAGE en GORDIJNEN al gezien?
Teveel om op te noemen. Brengt geheel vrijblijvend een bezoek. Indien
gewenst kunnen wij uw vloerbedekking ook leggen, met ons kunt u alle
kanten op !

Plastik tapijttegels voor badkamer en douche
in 2 frisse kleuren f 4,95 per stuk

Decalon vergelijkbaar met Novilon 2 meter breed
vele nieuwe kleuren nu f 29,— per str. meter

Bij Harmsens Keukencentrum vindt u de grootste keukenkollektie van de gehele Achterhoek. Van-
daar zo goedkoop! 28 kleuren en in massiefhout in elke prijsklasse voor iedereen een betaalbare
keuken
Deze week op alle aanbouwkeukens ongeacht groot off klein, bij betaling
a kontant 10 procent korting !
Indien u het nog niet schikt om een keuken te plaatsen en wel van onze aanbieding wilt profite.
ren, dat kan bij ons. Wij slaan ze GRATIS voor u op. U kunt dan zelf de levertijd bepalen. Indien
gewenst kunnen wij uw keuken ook plaatsen inklusief alle voorkomende timmer- en metsel,
werken, plus tegels zetten

Speciale aanbieding MASSIEF EIKEN KEUKENBLOKS
in blank eiken, bruin eiken, jagersgroen en zwart eiken
150 cm lang f 750,— 10 procent korting, u betaald nu slechts f 675,—
170 cm lang f 821,— 10 procent korting, u betaald nu slechts f 739,—
180 cm lang f 872,— 10 procent korting, u betaald nu slechts f 785,—
200 cm lang f 957,— 10 procent korting, u betaald nu slechts f 862,—
220 cm lang f 1036,— 10 procent korting, u betaald nu slechts f 933,—

Ook op de bijpassende wand- en servieskasten geven wij deze week 10 procent korting

Wand- en vloertegels, duizenden voorradig en spotgoedkoop !
Luchtvervuiling in uw keuken? Neem een NEFF AFZUIGKAP
De meest verkochte, 3 afzuigsnelheden, met verlichting en roestvrijstalen front (dus geen plastik
zoals bij zovelen) Door iedere doe-het-zelver eenvoudig zelf te monteren en bij ons l jaar schrif-
telijke garantie. Normaal f 410 nu slechts f 298,- zolang de voorraad strekt
KEUKENBUFFETTEN bij ons uit voorraad leverbaar in breedtes van 80 100 110 120 130 140
150 en 180 cm SPECIALE AANBIEDINGEN:

KEUKENBUFFET
80 cm breed, wit met palisan-
der kleurig werkblad

Praktische indeling
zeer mooi van 23^^ voor

nu f 195,— W

KEUKENBUFFET
100 cm breed, formica, essen
motief

zeer praktische indeling
luxe uitvoering, van 415,- nu

nu ff 349,—

KEUKENBUFFET
120 cm breed, wit-palisander
wit-blauw

Dit moet u gezien hebben!
geen 435,- nu

nu f 365,—

RUIMTE GEBREK: daarom gekke lage prijzen Rechtstreekse verkoop uit onze overvolle maga-
zijnen en toonzaal. Maak gebruik van ons nijpende ruimteprobleem en haal nu uw extra voordeel
bij HARMSEN! Enkele prijsvoorbeelden:

KEUKENBLOKS van hoogwaardige kwaliteit
kompleet met roestvrijstalen bladen in wafelmotief
Lengte 150 cm kompleet met blad geen 430,- nu slechts
Lengte 170 cm kompleet met blad geen 475,- nu slechts
Lengte 180 cm kompleet met blad geen 485,- nu slechts
Lengte 200 cm kompleet met blad geen 541,- nu slechts
Lengte 220 cm kompleet met blad geen 588,- nu slechts

BIJPASSENDE WANDKASTEN
50 cm breed geen 80,- nu f 62,—
60 cm breed geen f 83,. nu f 65,—
100 cm breed geen 121.- nu f 94,—
120 cm breed geen 137,- nu f 107,—

Wand- en vloertegels, duizenden voorradig en spotgoedkoop !

380,—
348,—
374,—
418,—
453,—

SERVIESKASTEN
203x50x37 cm geen 226,- nu f 175,—
203x50x57 geen 252,- nu f 195,—

VOOR UW TUIN
Originele DUITSE TUINSCHAARHEKKEN
kompleet met achterlatten en palen
50 cm hoog nu f 9,75 per strekkende meter
80 cm hoog nu f 13,75 per strekkende meter
BETONNEN SIERBLOKKEN af m. 30x30x10
25x25x10, Patio model, Lely model en enkele
nieuwe modellen. Nog steeds voor de oude prijs
afgehaald geen 5,- maar f 3,—
thuisbezorgd f 3.25 per stuk

AFD. PLAATMATERIAAL EN HOUT
Aanbieding WANDBEKLEDING noten
Deoowall, deze prachtige edele houtsoort
geheel afgelakt lang 244 cm kost normaal
f 33,- per m2 tijdelijk f 20,— per m2

Rechtstreekse import vanuit Brazilië
PARANA PINE WANDSCHROTEN
nu slechts f 1,35 per strekkende meter
Lengtes 270 cm en 540 cm
GRENEN WANDSCHROTEN f 1,20 p.str.m
HARDBOARD af m. 122x244 cm
bij afname van 10 pi. tegelijk f 9,05 p.plaat
bij afname van l plaat f 10,40 per plaat

AFD. VERF, BEHANG - ZONWERING
Voor al uw zonwering naar Harmsen, Vorden
altijd goedkoper!
BALASTORES uit voorraad leverbaar
VEEGVASTE MUURVERF per emmer
a 4 kg geen 6,50 maar f 3,25
LATEX WASBARE MUURVERF per emmer
é, ± 3 kg Wit nu f 9,— In vele kleuren f 9,90
SIERPLEISTERS uit voorraad leverbaar
GLANS VERF zijde mat verf en latex muur-
verf in 850 kleuren direkt leverbaar
KURKWANDBEKLEDING
afm. 30x90 cm nu f 2,70 per stuk
VINYL BEHANG rollen a 10 m in ± 25 kleu-
ren, zeer goed wasbaar nu slechts f 15,- p.rol

GEWASSEN GRINDTEGELS afm. 40x60 en
50x50 cm afgehaald f 4,15 thuisbezorgd f 4,55
BASALT BLOKKEN ook wel kinderkopjes
genoemd, afgehaald 60 et - bezorgd 65 et
GRIJZE BETONTEGELS afm. 30x30 cm
iets mindere kwaliteit dan Ie soort
afgehaald 60 cent - bezorgd 75 cent

Nieuw: uit voorraad leverbaar
OLDENSTYN OPENHAARDEN
Een Oldenstyn is een probleemloze haard zo-
wel voor binnen als buiten te gebruiken. Een.
voudig in te bouwen, in tegenstelling tot som-
mige haarden die als een puzzelstukje in el-

kaar moeten worden gezet. Een Oldenstyn
openhaard gaat (indien goed ingebouwd) een
levenlang mee! Tevens uit voorraad leverbaar
fraaie haardstellen handgesmeed, dus niet al-
leen mooi, maar ook degelijk!
Haal snel even een folder met prijslijst

Altijd laag geprijsd !
BEHANG bij ons 50 tot 70 procent goedkoper
Vele restanten behang tegen weggeef prijzen!

GARAGE KANTELDEUREN
geheel voorgemonteerd

afm. 195x225 cm
f 307,50 per stuk

212x237 cm 212x250 cm

Weest prijsbewust en koopt bl)

Bouwmaterialenhandel - Tapijt
Doe-hef-zelf en Keukencentrum

DOE - HET-ZELF EN KEUKENCENTRUM

Schoolstraat — Vorden — Telefoon 1486



JANS RK
Smidsstraat 2 - Telefoon 2308
VOOR GEZELLIG WINKELEN l

Kassakoopje 4 grote GEVULDE KOEKEN voor slechts 99 cent

VLEES vers van liet mes
u/f onze keurslagerij KEURSLAGER

Runderrollade
(iets doorregen) 500 gram

Runder braadvlees
(mager) 500 gram

Vlezige krabbetjes
500 gram voor slechts .',

Fricandeau
(van de ham) 500 gram

Hachévlees
500 gram

Magere varkenslappen
500 gram

Tartaar
3 stuks

Wiener schnitzels
3 stuks

Blinde vi
3 stuks

Slavinken
3 stuks

548
398
498
239
375
330
150

Woensdag 22 mei: VOOR HEMELVAARTSDAG extra gehakldag

Prima gehakt Gekookte ham
500 gram 198 150 gram 109

UIT ONZE ZUIVELAFDELING
Chocolade vla
]/2 liter nu

Yoghurt
1 liter nu voor

Van Jolly: Slank Quark
van 66 voor

Chocolade pudding
(met vanillesaus)

62
92
59

Kersverse groenten
en fruit
Tomaten export kwaliteit
Granny Smith's 1000 gram
Kaskomkommer
Blanke Ch^mpions
Maandag en dinsdag:

Spitskool

VW)

stuk

200 gram

1 kilo

Groente en fru/frek/crme geldig f.m. zaterdag

98

DIEPVRIES
Friki Hanen
Blok Us
Chipolata Pudding

(rijks gekeurd) 1100 gr.

I/2 liter nu slechts

Pijpers

379
98

139
ALLE KANT EN KLAAR MAALTIJDEN AANWEZIG l

Eerste iteit VLEESWAREN
uit eigen worstmakerij!
150 gram BOTERHAMWORST

100 gram WILDROLLADE

100 gram KATENSPEK

250 gram LEVERWORST

98
109
98

UIT ONZE BROODBOETIEK
en gebak koeling

BESCHUITBOLLEN
zak a 7 stuks van 88 voor

APPELCARREES
4 stuks van 245 voor

Zaterdag: ECHTE DUITSE BROODJES
5 stuks "

79

205

89
VIVO HALFVOLLE KOFFIEMELK

1/2 liter

VIVO DOPERWTEN zeer fijn
1 liter

TOILET AIR
per bus

FLORA OF CATTY
van 127 voor

ZWAN FRANKFURTERS
van 274 voor

BLIK VIVO MANDARIJNEN

310 gram, slechts

PLASTIK VOETBAL
voor

89
129
198
109
249
129

198

VAT OMO
van 1675 voor

VIVO LUIERS
van 313 voor 299, bij ons

CALVE MAYONAISE
pot, bij ons van 410 voor

VIVO 1/2 liters PILS
tijdelijk 2 flessen voor

VIVO PILS krat i/2 liters
nu slechts

VIVO BLOKREPEN puur, melk of
hazelnoot 2 stuks (100 gram) ....

DOMO WATERGRUWEL
van 149 voor

1095
245
375
109
595
129
109

AMSTERDAMMERTJES
6 stuks

VIVO SINAS
van 98 voor

VIVO CASSIS
van 128 voor

VIVO LEMON-LIME

van 87 voor

VIVO COLA
van 87 voor

Bij 2 flessen 10 verschillende
FRISDRANK VILTJES voor slechts

98
89

119
79
79

25
Aanbiedingen geldig t.m. 20 mei a.s.
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Hondenclub
Het is al weer acht jaar geleden dat in Vorden het ini-
tiatief werd genomen tot de oprichting van een hon-
denclub. De vereniging die toen werd opgericht omdat
er in Vorden en omstreken nogal wat zwerfhonden
liepen en verschillende hondenbezitters meer kontakt
wilden hebben met andere dierenvrienden heeft sinds-
ólui elk jaar de traditionele hondenralley gehouden
op Hemelvaartsdag. Ook dit jaar kan elke hondenbe-
zitter, ongeacht welk soort of ras hond hij heeft, deel-
nemen aan de op 23 mei te houden tocht. De ralley
van de VHC is een begrip geworden voor de Gelder-
se Achterhoek en staat bij hondenliefhebbers in vele
delen van het land vooraan in hun agenda.
Het bestuur van VHC heeft de voorbereidingen bijna
rond. Er is kontakt opgenomen met alle rashonden-
clubs in Nederland, zodat verwacht mag worden dat
uit alle windstreken de honden en hun eigenaars naar
Vorden komen. Verleden jaar kwamen ze onder meer

uit Doetinchem, Zutphen, Zelhem, Ruurlo, Utrecht,
en zelfs Amsterdam. De tocht zal worden gehouden
onder het motto: „Wandelen met uw hond, goed
voor beiden". Men kan er desgewenst een soort trim-
tocht van maken. Een unieke gelegenheid dus voor
eigenaren van honden om er eens een hele dag met
het gezin op uit te trekken in^e prachtige omgeving
van het achtkastelendorp Von^l
Er is een fraaie route uitgezet door enkele bestuurs-
leden. Dankzij de medewerking van landgoed eigena-
ren kon men de route zo uitzetten dat juist de onbe-
kende bospaden en slingerende weggetjes, die anders
niet mogen worden betreden, jg^et parcours zijn op-
genomen. Langs afwisselend ^Rurschoon zal onge-
veer halverwege de route een verplichte rust van een
half uur worden gehouden. De start is bij café Schoen-
aker te Kranenburg. Vanaf tien uur kan men zich
opgeven tot twee uur. De groepen zullen beurtelings
van start gaan.

De heer Verkerk, voorzitter van VHC, is van mening
dat deze hondenralley een mooie gelegenheid biedt

om Vordens natuur beter te leren kennen. Het be-
stuur van VHC hoopt dat er op Hemelvaartsdag „ve-
le slapende honden zijn wakker gemaakt". Het is een
sportief spel waarvan honden en eigenaar zullen ge-
nieten.

Door jachtopzicner Jaaltink van het landgoed De
Wiersse is nabij boerderij De Neveïkamp een wild
zwijn geschoten. Het is eei^^jOte zeldzaamheid dat
deze dieren hier voorkomen^WTen vermoedt dat het
everzwijn - dat ruim 85 kg woog - via Duitsland de
Achterhoek is binnengekomen. In het voorjaar werd
op het landgoed Het Zelle ook een wild zwijn gesig-
naleerd en waarschijnlijk is het geschoten zwijn de-
zelfde. Men is het dier op het spoor gekomen doordat
het bij omwonende landbouwers bietenkuilen, gras-
land e.d. omwoelde.

Gemeente-
nieuws

Telefoon gemeentehuis: 05752-1541
Telefoon gemeentewerken: 05752-1841
Openstelling gemeentehuis: maandag- t.m. vrijdag-
ochtend van 8.0012.30 uur en vrijdagmiddag van
13.30-17.00 uur.
Spreekuur wethouder G. J. Bannink: dinsdagmid-
dag van 16.00-17.00 uur.
Spreekuur wethouder J. W. M. Gerritsen: vrijdag-
morgen van 10.00-12.00 uur.

BRANDBEVEILIGING VAN
AGRARISCHE GEBOUWEN
Nadat vorige week richtlijnen zijn gegeven voor de
brandbeveiliging in en om woningen, volgen deze
keer enige aanwijzingen voor bedrijfsgebouwen in
de landbouw.

A. BOUWKUNDIGE MAATREGELEN
Muren en vloeren
Pussen opslagplaatsen van brandbare stoffen, zo-

als hooi. stro e.d. en het woongedeelte van een
boerderij en/of veestalling dienen brandwerende
scheidingen te worden aangebracht. Een gemetsel-
de muur en/of een steenachtige vloer is hiervoor
een goede oplossing, waarbij de dikte afhangt van
het gebruik van de aan beide zijden aanwezige
ruimten. De brandweer of het gemeentelijk bouw-
toezicht geeft daarvoor aanwijzingen.
De muren tussen tasruimten en overige ruimten
moeten doorgetrokken worden tot tegen de pannen
of asbestplaten. De aansluiting van de muur aan
de dakbedekking moet met specie worden gedicht.
Het is gebleken dat een kleine opening funeste
gevolgen heeft.
Gordingen en panlatten mogen ter plaatse van de
muur niet doorlopen. Vanzelfsprekend moet het
aantal deuropeningen, ook al zijn ze door brand-
werende deuren of branddeuren beschermd, tot een
min imum worden beperkt.
De aansluiting van de woning aan de bedrijfsge-
bouwen verdient extra aandacht. Bij een direkte
aansluiting geldt het zelfde als bij de aansluiting
van tasruimte aan overige ruimten. Wordt de aan-
sluiting via een tussenlid met platdak gemaakt, dan

dient dat platte dak in elk geval van steen of beton
te zijn gemaakt. Eén van de tegenover elkaar ge-
legen muurgedeelten boven het dak van het tus-
senlid moet „blind" zijn. Heeft het tussenlid een
pannendak dan zouden wij hieronder graag een
zolder zien, samengesteld van steen of beton.
In de muren tussen dit tussenlid en de bedrijfs-
ruimten mag slechts één deur voorkomen (brand-
werend en zelf sluitend).
'Bij de tegenwoordig wel toegepaste kapschuren
(zaadloodsen), waarin aan de achterzijde vee- of
varkensstallen zijn opgenomen, dient ook een vol-
ledige brandwerende scheiding te worden aange-
bracht, dus zowel voor de wanden als voor de
plafonds.
Behalve de genoemde konstruktieve richtlijnen kan
men soms het gebruik van brandbare materialen
zoveel mogelijk beperken. Vooral in bedrijfsruim-
ten die verwarmd moeten worden.

Brandwerende deuren en luiken
Aan deuren en luiken in brandwerende scheidingen
dient speciale aandacht te worden geschonken; de-
ze dienen van een brandwerende en zelfsluitende
konstruktie te zijn. ,
Een deur met voldoende brandwerendheid kan ge-
maakt worden door een normale houten deur twee-
zijdig te bekleden met Pical-, no-branda- of asbest-
oluxplaat (dik 6 tot 8 mm). Dit plaatmateriaal
moet met 5/8 duims schroeven worden vastgezet.
Vindt men het hierboven aangegeven plaatmate-
riaal niet sterk genoeg ((het is weinig stootvast),
dan kan men er nog een plaat asbestboard op aan-
brengen. Deze plaat dient dan alleen om het brand-
werend materiaal tegen beschadigingen te bescher-
men.
De sponning in hot kozijn moet minstens 2,5 cm
diep zijn. Hiermede voorkomt men lekvlammen.
Verder is het nodig de deur goed passend af te
hangen.
Momenteel gebruikt men vaak asbest of asbest-
board. Dit materiaal is echter waardeloos, omdat
het bij grote verhitting kapot springt.
Men kan de houten deur ook bekleden met asbest-
vilt dik 3 mm (asbest vil t springt bij verhitting niet).
Deze laag vervolgens beschermen door gegalvani-
seerd plaatijzer (dik 0,5 tot 1,5 mm). Bij deze kon-
struktiemethode kan men ook de zij-, onder- en
bovenkant van de deur bekleden.
De veer of deurdranger, waarmee de deur zelfslui-
tend wordt gemaakt, moet zodanig zijn uitgevoerd
dat hij moeilijk buiten werking kan worden gesteld.
Ook een schuifdeurkonstruktie kan een goede be-

veiliging geven. De rail daarbij hellend maken, zo-
dat de deur vanzelf weer dichtschuift. Er dient op
te worden gelet dat de deur in gesloten stand goed
tegen de aanslagen sluit en branddoorslag door
kieren wordt voorkomen.

Kompartimenten
De schaalvergroting speelt in het boerenbedrijf een
belangrijke rol. Dat er grotere eenheden komen is
daardoor begrijpelijk. Uit het oogpunt van brand-
veiligheid is het gewenst in grote gebouwen ook
één of meer brandwerende scheidingen aan te bren-
gen, waardoor het gebouw in zogenaamde kompar-
timenten wordt verdeeld.
Indien dit voor de bedrijfsvoering overwegende be-
zwaren met zich meebrengt, kan in sommige ge-
vallen alleen het bovenstuk van dergelijke scheidin-
gen worden aangebracht. Daardoor wordt welis-
waar geen brandwer'mg verkregen, doch wel een
(gedeeltelijke) rookwering, daar de rook zich boven
eerst tussen de schotten verzameld. Uit naastlig-
gende kompartimenten kan dan bv. nog vee wor-
den gered.

B. BLUSMIDDELEN
Slanghaspels zijn bij agrarische gebouwen een goed
blusmiddel. Deze dienen op een vorstvrije plaats
te worden aangebracht, zodanig dat ieder punt van
de bedrijfsgebouwen daarmee bereikbaar is.
Hoewel originele slanghaspels wel 't mooiste zijn,
is ook een vast aan de waterkraan gekoppelde rub-
berslang van 3/4 duim met een mondstuk van 6
mm goed bruikbaar. De slang moet zodanig wor-
den opgehangen, dat ze niet kan knikken en in
een knoop komt te zitten als men de slang nodig
heeft.
De slang kan ook voor andere doeleinden worden
gebruikt. Dat is zelfs gewenst om er zeker van te
zijn dat hij bedrijfsklaar blijft.
Handbrandblustoestellen kunnen worden toege-
past als brandgevaar bij open vuur aanwezig is.
bv. bij verwarmingstoestellen trekkers enz. in de
buurt van brandbare stoffen. Het gebruik van een
droogpoederblustoestel van 12 kg is daarvoor als
regel geschikt.
Door het vorenstaande is het onderwerp weliswaar
niet volledig behandeld, doch zijn enige belangrijke
punten t.a.v. de brandbeveiliging van agrarische
bedrijven genoemd, waardoor brand kan worden
voorkomen of in de kiem gesmoord.
Vergeet vooral niet tijdig de brandweer te waar-
schuwen. De telefoonnummers zijn: 05752-1541,
1332, 1230, 1386.

Nu de politieke partijen middels artikelen voorlichting
willen geven over hun programma voor de a.s. gemeen-
teraadsverkiezingen, stellen wij alle politieke partijen In
de gelegenheid dit In onze redaktionele kolommen te
doen. De tekst wordt van de betreffende party ontvangen
waardoor deze ook de gehele verantwoording draagt voor
de inhoud ervan. Redaktle.

De CDA is een goede
zaak
De kiezer die voor een principiële partij kiest op 29
mei weet waar hij of zij aan toe is. Het is daarom een
goede zaak dat de drie christelijke partijen in ons
dorp elkaar gevonden hebben en met één lijst bij de
verkiezing voor de gemeenteraad uitkomen. Men be-
hoeft nu niet meer een keuze te doen tussen partijen
die in feite hetzelfde willen doch men kiest op één
lijst de man van zijn keuze. Daardoor is het mogelijk
een sterke fraktie te vormen, waarin de verschillende
groepen van de bevolking hun vertegenwoordiging
vinden.
Daardoor is het ook mogelijk geworden een program
te maken waar allen achter staan, dat naast een dui-
delijk christelijk uitgangspunt een aantal duidelijke
wensen kenbaar maakt. Daarbij hebben de partijen
zich niet uitgeput allerlei zaken te beklemtonen die
reeds in de gemeenteraad aan de orde zijn geweest,
als de woningbouw, het nieuwe gemeentehuis (Huize
Vorden) het komplan enz. Deze dingen behoren, de
heer Bannink heeft het terecht gezegd, tot de „erfe-
nis die de oude burgemeester aan de nieuwe heeft
achtergelaten". De partijen hebben op enkele nieuwe
zaken de aandacht willen richten, als bv. een funktio-
naris voor het jeugdwerk en een aula bij de begraaf-
plaats. Ja heus de CDA is in Vordens belang een
goede zaak.

Verkiezingsprogramma
Partij van de Arbeid
Ken demokratisch functionerend bestuur:
Een nieuw beleid moet er op gericht zijn de burgers
te inspireren daadwerkelijk aan de beleidsvorming
deel te nemen. Het moet daarom aansluiten bij de
mentaliteitsverschuivingen die zich in onze samenle-
ving aan het voltrekken zijn. Dan alleen wordt de po-
litiek een zaak van de mensen zelf.

Openbaarheid en informatie:
Alle vergaderingen van kommissies en raden zijn
openbaar; alle overheid sdokumenten zijn openbaar,
evenals adviezen van niet-ambtelijke instanties. Uit-
zonderingen worden gemaakt ter bescherming van de
privacy en wanneer openbaarheid een gerede kans
biedt op ernstige schade voor de gemeenschap.

Sport en rekreatie:
Krachtige ondersteuning van de inmiddels gestarte
voorbereidingen om in Vorden eindelijk eens een fat-
soenlijk gemeensdiapshuis en een aan de eisen van
deze tijd aangepaste sportakkomodatie van de grond
te krijgen. Tevens moet gewerkt worden aan het ont-
wikkelen van voorzieningen voor de vrije rekreatie
zoals bijvoorbeeld een tennisbaan.

Verke'ers veiligheid:
Het bevorderen van verkeersveiligheid in de gehele
gemeente zowel in de dorpskern als daarbuiten. Dit
n.a.v. het grote aantal ongelukken in de laatste jaren,
dat vele doden en zwaargewonden tot gevolg had.
Ter voorkoming hiervan zullen onderstaande voor-
zieningen nodig zijn:
a. het aanleggen van fietspaden afzonderlijk van de

rijbaan.
b. het plaatsen van verkeerslichten waar nodig.
c. het bevorderen van de mogelijkheid tot een onder-

zoek om het zware verkeer over de rondwegen te
leiden.

Onderwijs:
Onder erkenning van de gelijkwaardigheid van open-
baar en bijzonder onderwijs dient de gemeente - als
bestuurder - het openbaar onderwijs zo veel mogelijk:
te stimuleren.

Welzijnswerk en leefbaarheid:
Tn het te stichten dorpshuis moet plaats zijn voor een
jeugdsoos en dient een beroepskracht aanwezig te
zijn. Bij het te voeren jeugdbeleid moet de inspraak
van de jongeren worden bevorderd.
Ter wille van de leefbaarheid van de kleine kernen
(Wildenborch, Kranenburg en Medler) is de PvdA
voorstander van handhaving van de plaatselijke scho-
len.
Openbare gebouwen dienen voor zover mogelijk ge-
makkelijk toegankelijk te worden gemaakt voor min-
der valide burgers.
Zonder het noodzakelijk onderhoud van de wegen te
verwaarlozen dient de verharding van zandwegen en
verbreding van bestaande verharde wegen pas op de
plaats te maken om zodoende geld vrij te maken voor
nieuwe gemeentelijke taken.

Volkshuisvesting:
In het woningbouwpakket moet meer ruimte komen
voor alleenstaanden, bejaarden en invaliden op basis
van hun specifieke woonbehoeften en gemengd tus-
sen andere woningen. Eentonige woningbouw dient te
worden voorkomen. Groenvoorzieningen moeten een
belangrijke rol spelen.

Industrie:
Het bevorderen en aantrekken van industrie t.b.v. de
werkgelegenheid voor de .komende generaties.

Financiering en prioriteit:
Natuurlijk moet de gemeente zo veel mogelijk zorg
dragen voor oen sluitende begroting; anderzijds is de
gemeente geen spaarbank. Grote overschotten kunnen
wijzen op verwaarlozing van bepaalde belangen.
De PvdA is derhalve voorstander van een begrotings-
beleid en meerjarenplanning, waarbij in eerste instan-
tie gekeken dient te worden naar wat werkelijk bij een
evenwichtige belangenbehartiging nodig is voor een
leefbare gemeenschap. Pas daarna komt het financieel
plan.



Hondenpension - Trimshop

„UNIQUE"
Mevr. L. de Rijk-Verwoest (gedipl. trimster)

Batsdijk A Sla - Ruurlo - Telefoon 05736-386

Tijdens uw vakantie prima

verzorging van uw hond !

(Veterinair toezicht)

TEVENS TRIMMEN en SHOWKLAAR MAKEN
VAN ALLE HONDENRASSEN

In Keyenburg, aan de Pastoriestraat
en Kerkstraat hebben wij
8 bejaardenwoningen gebouwd
Een van deze woningen is ingericht
en voor publiek toegankelijk n.l.
de woning Kerkstraat 34

Wij nodigen belangstellenden
uit Yorden en Hengelo uit,
deze woning te komen bezichtigen

Bedoelde woning is voor bezichtiging
toegankelijk op zaterdag 18 mei van
14.00 tot 16.00 uur en op zondag 19
mei van 14.00 tot 16.00 uur

WONINGBOUWVERENIGING

Thuis Best
Technische Dienst:
Het Gulik Ie. Vorden - Telefoon 05752-1494

Administratie:
Kerkekamp 23a - Hengelo Gld - Tel. 05753-1460

PROFIJT
AANBIEDING

GAZONHARK

Reinigt en belucht uw gazon. Levert
ook een prachtig zaadbed (met steel)

PETIT-RESTAURANT

Vraagt met spoed

flink meisje
Zaterdags en zondags vrij

DE ROTONDE
ANWB bondsrestaurant N. H. A. v. Goethem
Kerkstraat - Vorden . Telefoon 05752-1519

BEJAARDENCENTRUM

De Bleyke
Hengelo Gld - Beukenlaan 37 - Tel. 05753-1844

In ons centrum is plaats voor

a. ZIEKEN- OF BEJAARDEN-
VERZORGSTER

b. ZIJ DIE HIERVOOR
WENSEN OPGELEID TE
WORDEN

Sollicitaties en inlichtingen bij de heer B. Noordijk

Vordense
Hondenclub

'Trim met uw hond'

ORIëNTERINGSWANDELTOCHT
MET HONDEN

Hemelvaartsdag 23 mei 1974

Start tussen 10 en 14 uur
-- * v,»

Cafe-restaurant Schoenaker, Kranenburg-Vorden

Inschrijfgeld niet-leden f 3,50 per hond
leden f 1,50 per hond

Bouwvak NKV
afdeling Vorden

ZOMERINWISSELING

vakantiezegels
verzilveren
Ia nog gelegenheid vrijdagavond 17
mei van 19-21 uur in zaal Schoenaker
Kranenburg-Vordei;

j

De plaatselijke vertegenwoordiger
H. A. G. Steenbreker, Smidsstraat 10 te Vorden

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

VOOR UW GAZON

een motor- of
handmaaimachine
van

Henk van Ark
Burg. Galléestraat - Vorden . Telefoon 05752-1554

Voetbalver. 'Vorden'
"Ter gelegenheid van het behalen van

kampioenschap van ons
Ie elftal in de 2e klas D van
de KNVB (afd. Gelderland)
en daaraan verbonden promotie naar
de eerste klas, recipiëren bestuur en
spelers

Zaterdagavond 18 mei a.s. van 19.30-21.00 uur in
het klubgebouw op het Gemeentelijk Sportpark

Bestuur Voetbalver. 'Vorden'
sekr. van Heeckerenstraat 2

Openbare verkoping
Ten verzoeke van mevrouw G. Gordinou de Gou-
berville-Ypma te Bronkhorst, zal op 22 mei 1974
een openbare verkoping worden gehouden te
Bronkhorst, Onderstraat 5, zulks ten overstaan
van Jhr. Mr. J. J. A. Greven, notaris te Vorden

De verkoping omvat onder meer:
kabinetten, hangkasten, Friese staartklok, partij
klompen, gashaard, winkel weegschaal, hanglam-
pen, bankstel, latafel, diverse andere meubilaire
goederen en hetgeen verder ter verkoping wordt
aangebracht

Aanvang van de verkoping 14.00 uur. Gelegenheid
tot bezichtigen vanaf 9.00 uur 's morgens. Beta-
ling kan uitsluitend in kontanten geschieden
Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij
het notariskantoor te Vorden, Zutphenseweg 20
Telefoon 05752.1452

Wegens sterfgeval

donderdag 16 mei de gehele dag

gesloten
Elektrotechnisch Buro

P. DEKKER
Zutphenseweg 8 Vorden

Vordenaren
wordt wakker!

Steunt a.s. zaterdag de aktie

'DORPSCENTRUM OP DE
BLEEK'

Zet allen uw handtekening

Aktie Komité Dorpscentrum

de
besten
dragen

adidas
het merk met de 3 banden

Wapen- en Sporthandel

iteedt doe

Zutphenseweg - Vorden

CDA
GEEF ZE DE KANS !

In 159 gemeenten komen ze met een
CDA-lijst

Lijst l - G. J. Bannink

Voor vermoeide

en pijnlijke voeten

Dr Scholi's

voetgymnastiek
saylalen
Kom ze passen bij

WULYNK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 Vorden

's Maandags de gehele dag geopend

Voor nieuwe

vloerbedekking
natuurlijk naar uw
vakman-woninginrichter!

iV MEER KEUS

# MEER SERVICE

& MERKTAPIJT

# GRATIS GELEGD

en wekelijks speciale aanbiedingen

Uw tapijtzaak:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Van de redaktie

In verband met hemelvaartsdag, verkiezing en
verhuizing delen wij onze adverteerders de vol-
gende verschijnings en inzendtermijn mede:

CONTACT - VORDEN:
Verschijning 21 mei dorp
Verschijning 22 mei buitengebied
Kopij voor dit nummer uiterlijk vrij.
dag 17 mei (vrijdag) binnen

Verschijning 27 mei dorp
Verschijning 28 mei buitengebied

Kopij voor dit nummer (uiterlijk) ' 24 mei
in ons bezit

De

Vordense Winkeliers
Vereniging

W/NKELSLÜ/TING

ZON- EN FEESTDAGEN 74

HEMELVAARTSDAG

Woensdag 22 mei t.m. 6 uur open
Donderdag 23 mei gesloten

VOOR TAPIJT

VOOR GOED TAPIJT

Voor

MERKTAPIJT
± 170 SOORTEN

ZO UIT VOORRAAD

5 JAAR SLIJTGARANT1E

GRATIS GELEGD

VAKKUNDIG VERZORGD

Zaterdags tot 5.00 uur geopend

Adverteer in Contact!

A.s. zondagavond om 7 uur

INTERKERKELIJKE
JEUGDDIENST

in de

Hervormde Kerk
TE VORDEN

o.l.v. ds Krijger uit Winterswijk

Thema: 'Wat verwacht je van de toekomst'

Verder werken mee de
AMIO SINGERS ook uit Winterswijk

Wil je het liedboek meenemen?

JE KOMT TOCH OOK?

CDA
= CHU - KVP en ARP op weg naar

EENHEID EN SAMENWERKING !

Op één:

Lijst l - G. J. Bannink

VOOR HET

slijpen en

van uw motor- of handmaaimachine

Henk van Ark
Ons adres is u bekend ! Telefoon 1554

Ledenopgaaf

Voetbalver. 'Vorden'
Nieuwe leden kunnen zich opgeven
voor 81 mei a.s.

Zij die van de zaterdag naar de zon-
dag willen of omgekeerd, kunnen dit
doen na 20 mei maar voor 31 mei
bij sekretaris J. Jansen
van Heeckerenstraat 2 . Vorden

Denkt u aan de voorjaarsvergadering a.s. maan-
dag 20 mei 20.00 uur in het klubgebouw?



Met grote vreugde en dank-
baarjieid aan God, geven wij
u kennis van de geboorte
van ons zoontje en broertje

CRISTIAN
Bij het H. Doopsel ontvangt
hij de namen
('rist ia. i l Henrikus Johannes

Wim
en Gerrie Nijenhuis
Renate

Vorden, 11 mei 1974
Ruurloseweg 123

Met een blij en dankbaar
gevoel geven wij kennis van
de geboorte van onze
dochter en zusje
BERDIEN CHRISTIEN
Wij noemen haar Chris! a

Yvonne
en Herman Kettelerij'
Linda

Warnsveld, 8 mei 1974
Vordensebinneneweg 36

Met grote vreugde en dank-
baarheid geven wij u kennis
van de geboorte van ons
zoontje en broertje

RONALD
Johan en Gerke
Stoelhorst
Sandra

Vorden, 10 mei 1974
De Steege 5
Tijdelijk adres: Wilhelmina
Ziekenhuis, Doetinchem

Voor de vele blijken van
deelneming, ontvangen bij
het overlijden van onze lieve
vader, grootvader en over-
grootvader

DIRK HOGENDOORN
weduwnaar van
Ph. Felier

betuigen wij u onze
hartelijke dank

Uit aller naam:
Familie Hogendoorn

Vorden, mei 1974
Het Hoge 31

Voor de vele felicitaties,
bloemen en geschenken, die
wij bij ons huwelijk mochten
ontvangen; zeggen wij allen
hartelijk dank

Ernst
en Diny te Velthuis

Vorden, mei 1974
Beatrixlaan l

Te koop aangeboden: gebr.
watertank met uitst. elek.
tromotor en drukmeters
tevens 80 Itr elektr. boiler
gebruiksklaar, en 80 liter
elektr. boiler afgekeurd
Te koop gevraagd: voor-
oorlogse diepe eendeurs-
hangkast en vooroorl. tuin-
bank, tevens goede slee-
stofzuiger. Brieven onder nr
11-1 buro Contact, Vorden

Wapen en Sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Te koop 3 dragende Groot
Yorks BB zeugen a.d.t. en
B+ beren met hoog index
D. Lettink Lieverinkweg l
Vorden Tel. 05753-1526

Gezocht voor assistentie bij
mijn tuinwerk een enthou-
siaste 'tuinman'. Mag best
wat ouder zijn. Voorlopig
ongeveer 6 uur per week
Aanmelden liefst zaterdag-
ochtend
Van den Bent
Vordensebosweg l

Te koop gevraagd: koper
lood zink accu's gijsers
boilers en oud ijzer
U kunt het brengen, maar
het wordt ook gehaald en
a kontant betaald!
G. M. J. Haut, Vorden
Ber. van Hackfortweg 62

RESTANTDAGEN
VAN BEHANG

Donderdag 16 mei
vrijdag 17 en zaterdag
18 mei 1974

Natuurlijk bij
Schildersbedrijf

J. M. U/ferweerd
Meester Schilder N.S.S.

Ruurloseweg 35 - Vorden
Telefoon 05752-1523

Jonge konijnen hebben wij
niet. Wel uitstekende
kandidaats raadsleden!
P.v.d.A. LIJST 2

©O Zonneschermen
De vrolijke wimpers

van uw woning

Markisol
zonnescherm-
doek is geweven
uit de beroemde syn-
tetische Draion-vezel van
Bayer. Dit sublieme, uitgekiende
doek neemt de zon niet radikaal
weg, maar tempert en filtert het zonlicht
zo geraffineerd dat het in Uw kamer een zachte, zeefrisse zomer-
atmosfeer schept met een heerlijk milde temperatuur... een
uniek 'oase-effekt'! Omdat Markisol zonneschermen zijn uitgerust
met een oersterk, zwaar geanodiseerd aluminium frame en zelf-
smerende nylon lagers, zijn zij 100% wintergewapend!

T>_n voor vrijblijvende
nadere informatie over

Uw Markisol dealer:

Zaterdags tot 5 uur geopend

If
l
J

zonneschermen met oase-effekt

C.D.A.
Christen

l Slijterij-Wijnhandel SMIT
l
l

DORPSSTRAAT 10 — VORDEN — TELEFOON 05752-1391

JONGE GANZEBOOM . . . . f 9,85

Democratisch
Appèl

= C.H.U. - K.V.P. - A.R. samen

De eerste tien kandidaten:
IG.J.Bannink 6. H. Weenk

2. R. J. van Overbeke 7. A. G. Mennink
3. W. A. Kok 8. L Schoolderman
4. J. F. Geerken 9. G. A. J. Hakvoort
5. W. A. J. Lichtenberg 10. G. Ch. Voerman

Een belangrijke peiler waarop onze dorpsgemeenschap
steunt is de ZELFSTANDIGE ONDERNEMER

Daartoe behoort de agrarische sektor!

De C.D.A. zal ook aan de zelfstandige ondernemers, de
middenstand, op krachtige wijze steun verlenen

Ten aanzien van de ruimtelijke ordening wil het de land-
bouw zo ruim mogelijk gelegenheid geven om zich te
ontplooien

Lijst 1 Lijst 1
Bij iedere fles Brandenbarg's Citroen

deze week een BORRELGLAS KADO !

SAMOS de echte 0 f 4,95

TAP SHERRY per liter f 7,95

2 literflessen UP'DRANK f 1,53

2 literflessen SINAS f 1,55

LUNutsfloraua
Stekplanten voor ouderen

l ster van B e h e m (wit) en
l Kaaps Viooltje (blauw)
De prijs per stel is f 1,75

Uitreiking dinsdag 21 mei a.s. van
2.30-3.30 uur bij kwekerij Wehme-
zicht (Klein Haneveld)
Nieuwstad - Vorden

Opgave by:
mevrouw Groot Bramel, Ruurloseweg 12 tel. 1351
Mevrouw Hesselink, Molenweg 15 tel. 1555

De schoolkinderen krijgen de plantjes 21 mei op
school. Alleen de OLS dorp 22 mei in verband
met schoolreisje. Zij krijgen l achimenes (rose)
en l coleus (grootbladig) Prijs per stel f 1,40

Gevraagd MEDEWERKERS in de

AARDBEIEN
Plukloon 35 cent per kg

Persoonlijke opgave 's avonds na 6
uur of zaterdags bij

H. Weenk
'op Weenk' Schuttestraat 12 - Linde - Vorden

IS
alleen

voor jonge
mensen

tussen 15 en

Openbare Verkiezingsbijeenkomst

P.v.d.A. op 20 mei

's Avonds 20.00 uur in de Casinozaal
Oude Wand te Zutphen

Spreker: ED VAN THIJN
fractievoorzitter PvdA Tweede Kamer

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden maken
op verzoek van de N.V. Ned. Spoorwegen bekend
dat de spoorwegovergang in de Mispelkampdjjk
in verband met werkzaamheden aan de overweg-
bevloering zal zijn gesloten voor alle verkeer,
uitgezonderd wielrijders en voetgangers op maan-
dag 20 mei a.s. van 7.30 tot 16.30 uur. Het ver-
keer wordt omgeleid o.a. via de Oude Zutphense-
weg

Vorden, mei 1974

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de burgemeester,
mr. M. Vunderink
de sekretaris,
J. Dryfhout

...want alleen zij kunnen profiteren van het Ideaal
Spaarplan 'de Zilvervloot'.
Hoe dat gaat?

Heel eenvoudig. Je mag per jaar sparen tussen de f30,-
en f 300- in de Zilvervloot Op het bedrag dat je spaart krijg je
een extra hoge rente.

MAAR JE KRIJGT NOG 10% EXTRA PREMIE
OP DE KOOP TOEI

Wees gerust nieuwsgierig... stap gewoon even de
dichtstbijzijnde ^"bobank binnen. Er is er vast wel één vlak bij je
in de buurt, r ;3 daar haarfijn uitleggen hoe de Zilvervloot
reilt en zeilt

Rabobank
de bank voor iedereen

Kleurenpracht
in onze kollekfie

japonnen en
pakjes
ook in heupmaten, maten tot en met 52

Reeds vanaf f 19,75

H.LUTH
NIEUWSTAD — VORDEN

Wegens

vakantie
gesloten
van 18 t.m. 25 mei

Schoenmakerij

VISSER
H.K.van Gelreweg 4 Vorden

Te koop l hectare gras
voor inkuilen of hooi
Tevens flinke vakantiehulp
gevraagd per l juni
P. Baron van den Boren
Horsterkamp 6 Vorden

Te koop dragende vaars
a.d.t. Wilmerinkweg l
Telefoon 1558

Te koop aanhangwagentjes
verschillende af m. (met
verl.) Te bevragen by
T. Eggink Kostedeweg 5
Vorden-Kranenburg

Gevraagd

vakantiehulp
Aanmelden dagelijks aan
het bedrijf, 's avonds na 7
uur: Wilhelminalaan 9

HEUVELINK
Metaalwaren - Vorden
Kerkhoflaan l Tel. 1309



Denkt u er aan? Zondag a.s. 19 mei

PAX - F.C. TWENTE
Aanvang 14.30 uur

*Leden vrije toegang
op vertoon van lidmaatschapskaart

Ter uitbreiding van onze huidige bezetting zoeken wij
voor een goede klantenbediening, enkele

MAGAZIJNBEDIENDEN
Voor onze magazijnen met IJzerwaren, Gereedschappen
Huishoudelijke artikelen, e.d. dan wel voor ons
Ijzermagazijn

Leeftijd 17-45 jaar

• Praktisch geen sjouwwerk door de velp, moderne
hulpmiddelen als rollenbanen, kraanbenen e.d.

• Een hoge toeslag op het CAO-loon door een speciaal
daarvoor ontworpen beloningssysteem, waarbij men
zelf de beloning kan beïnvloeden

Dagelijks tijdens de werktijden, alsmede op maandag-
avond van 7.00-8.00 uur stellen wij u gaarne in de ge-
legenheid te informeren naar de arbeidsvoorwaarden
enz. Desgewenst kunt u ook schriftelijk of telefonisch
kontakt opnemen (telefoon (05750) 85551 vragen naar
de af d. Personeelszaken)

REESINK n.v. Havenstraat 7 — Zutphen

opleuering
altijd

op tijd!i $
A _ BOUWBEDRIJF
TB A JEIXIBRINKE 5:
ZELHEM INDUSTRIEPARK 13-15 TEL.08342-1041*

ook voor reparaties, restauraties, houtbouw.

Gevraagd in herstellingsoord

'de Decanije'
te Vorden

Verpleegster
DIPLOMA A of B

Sollicitaties aan de direktrice telefoon 05752.1481

Thans weer ontvangen:

14 VICON
ACROBATEN

nieuw en gebruikt en

Cirkelhooiers

C. W. SEEOERS
DBEMPT
Tel. 08334.2722-2936

n goeie
bakvan

Welkoop heefteen
welig groeiend

assortiment bloem- en
plantenbakken.

Deze Zea eternit
plantenbak bijvoorbeeld

koopt u deze maand bijna
f 4.-voordeliger. De vorm

is mooi, de kleur rustig.
De prijs? Van f 17.10 nu
voor f 13.25. Wat'n bak!

V.LC. De Graafschap
AFDELING WELKOOP

Hengelo: Spalstraat 37 - Linde: Ruurloseweg 120
Ruurlo: Stationsstraat 12 - Vorden: Stationsweg 20

Simca 1000 LS
944 cc - 44 DIN pk-v.a. f 6.695,-

Simca 1000GLS
1 1 1 8 c c - 5 5 D I N p k - f 7.195,-
Simca 1000 GLE als 1000 GLS
met 944 cc motor-v.a. f. 6.995,-

Simca 1000 Special
1294 cc-60 DIN p k - f 7.595,

Simca 1000 Rallyel
'1294 cc-60 DIN pk-f

Simca1000Rallye2
1294 cc-82 DIN pk- f 8.995,-

Simca1100LS Simca 1100 GLS
J118 cc - 60 DIN pk -v.a. f 8.595,- 1 1 18 cc - 60 DIN pk-v.a. f 9.595,

Simca 1100 Special
1294 nc-75 DIN pk-v.a. f 9
Simca 1100 ES als l I00:
m e t 1118 c c motor-v , i

Simca 1100 Tl Simca 1100 Tourist LS en GLS
1294 cc -82 DIN pk-v.a. f 10.895,- Laadruimte 1600 dm3-max. laad-

vermogen 460 kg- v.a. f9.195,-

Simca 1100 Tourist Special
laadruimte 1600dm3-max. laad-
vermogen 460 kg-v.a. f 10.595,

Simca 1100 Commercial
laadruimte 1600 dm3 ma>
vermogen 500 kg-v a. f 6.795,-

Simca 1100 Fourgonnette
laadruimte 2650 dm3-max. laad-
vermogen 500 kg - v.a. f 6.895,-

Special Simca 1501 Special
1290 cc-67 DIN pk-v.a. f 10.395,- 1475cc-73DIN pk-v.a.f 10.895,

Simca 1301/1501 Tourist Special
:.mte 1550 ;

max. laadvc
1301 S - v.a. f 10.6')
1501 S - v.a. f 11.295,-

Chrysler160 Chrysler 180 Chrysler 2 Litres Matra Simca Bagheera
1639 cc-80 DIN pk-v.a. f 11.995,- 1812 cc-100 DIN pk-v.a.f 12.995,- volautomatisch-1981 cc - 110 DIN pk 3zi1 DIN pk

v.a. f 14.495,- . :)95,-

uw nieuwe auto
staat hiertussen !

Daar staan ze ... 20 van de 25 Simca-Chrysler
modellen: beginnendJDij de onvolprezen Simca 1000
en eindigend met de grandioze Matra Simca.

Welke wensen u ook heeft . . . uw favoriet is er
bij. En welke Simca of Chrysler u ook kiest . . . hij zal
opvallen door een verrassend-lage prijs, minimaal
onderhoud, hoge inruilwaarde, probleemloos rijden.

. Met als extra zekerheid: een punctuele service
van 340 Simca-Chrysler dealers: 't grootste
servicenetin Nederland.

*) ook leverbaar met semi-automatische versnellingsbak
**) ook leverbaar met vol-automatischc versnellingsbak

Simca-Chrysler
voor alle zekerheid

MATRA

Autobedrijf TRAGTER
Zutphenseweg 95 - VORDEN - Tel. 05752 -1256
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In gesprek met kandidaten van Vordens Belang (Advertentie)

De Vordense bevolking heeft recht om te weten wie haar kandidaten zijn voor de verkiezingen
van de gemeenteraad op 29 mei a.s. Je moet ook weten hoe ze over verschillende dingen den-
ken. Om wat meer over deze mensen van Vordens Belang te weten te komen, hadden wij met
alle 12 kandidaten een gesprek. Vandaag drukken wij de inhoud van de gesprekken af met 6 van
hen. Volgende week nemen wij de overigen bij de kop. Persoonlijke gesprekken, waar het ieder
op zich eigen karakter van de mens tot uitdrukking komt. In een dorp als Vorden kennen wij el-
kaar. Maar soms toch niet goed genoeg. Als wij over Vordens Belang spreken, spreken wij over
ons aller belang. Juist daarom is het goed om te weten wie achter Vordens Belang staan.

In Vordens Belang mensen van

verschillende politieke overtuiging

De heer Klaas Duursma staat op de 2e plaats van de
kandidatenlijst van Stichting Vordens Belang. Wij
vroegen de 'heer Klaas Duursma waarom hij meedoet
mot de Stichting Vordens Belang. De heer Duursma
is in zijn dagelijks werk administrateur bij de Nuts-
spaarbank in Vorden. Hij is 31 jaar. Hij is gehuwd en
heeft 2 kinderen respektievelijk van anderhalf en zes
jaar (jongens). Op de vraag waarom de heer Duursma
de 2e plaats bezet van de kandidatenlijst van Vordens
Belang antwoordt hij: „Ik ben bijzonder geïnteres-
seerd in de gemeentepolitiek. Maar gelijktijdig kan ik
zeggen, dat ik geïnteresseerd ben in het algemeen be-
lang. Normaaal zou ik in mijn funktie als administra-
teur der Nutsspaarbank moeilijk voor 'n bepaalde po-
litieke stroming kunnen optreden. Aangezien in de
St icht ing Vordens Belang echter mensen van diverse
politieke overtuigingen zijn verenigd vond ik het juist
ook mijn medewerking te verlenen. Mijn 2e plaats op
de kandidatenlijst is voortgekomen uit de wens van de
initiatiefnemers van Vordens Belang om op de 2e
plaats in ieder geval iemand te hebben die administra-
tief in staat is de niet al te eenvoudige werkzaamhe-
den binnen de gemeenteraad te vervullen. Men heeft
hier dus niet gekeken naar het feit of ik geboren en
getogen Vordenaar ben, maar men heeft meer geke-
ken naar de mogelijkheden die er zouden zijn indien
ik binnen de gemeenteraad voor het algemeen belang
van Vorden zou kunnen optreden. In tegenstelling

met wat vaak in politieke stromingen gebeurd, is hier
dus meer gekeken naar de praktische kant van de taak
die te vervullen is binnen de gemeentepolitiek."
Wij vroegen de heer Duursma in welke sektoren hij
het meest geïnteresseerd is. De heer Duursma blijkt
bijzonder veel belangstelling te hebben voor de sociale
woningbouw en vervult uit dien hoofde op dit mo-
ment reeds de funktie van penningmeester bij de wo-
ningbouwvereniging Thuis Best. Hij weet dus waar hij
over praat. Daarnaast gaan zijn interessen bijzonder
uit naar de financieringskant, ook binnen de gemeente.
Dat is ook niet zo verwonderlijk als men kijkt naar
zijn huidige funktie bij de bank in Vorden. Vooral in
deze tijd waar financiering van bv. agrarische bedrij-
ven en financiering in de privé-sektor, van levensbe-
lang is voor de betrokkenen heeft de heer Duursma
in zijn dagelijkse praktijk een grote verantwoordelijk-
heid. Als bestuurslid van „het Nut" dient de heer
Duursma ook reeds thans, voor zover mogelijk, het
algemeen belang. Als één van de jongeren is hij te-
vens bijzonder geïnteresseerd in de totstandkoming
van het toekomstige dorpscentrum. Hij is van mening,
dat de jongeren in Vorden meer beetrokken moeten
worden bij de besluitvorming ook binnen de gemeen-
teraad. De heer Duursma strekt de spieren bij de gym-
nastiekvereniging Sparta als tegenwicht voor zijn kan-
toorwerkzaamheden.

Ik ben voor 100% huisvrouw,

maar dat niet alleen

Wij zitten hier tegenover mevrouw Janneke de Gruy-
ter-Aartsen. Janneke de Gruyter is 6 jaar gehuwd en
heeft 2 kinderen, een jongen van 5 jaar en een meisje
van 2 jaar. Men vraagt een vrouw niet zo gauw naar
de leeftijd maar wij menen dit in dit geval toch te
kunnen doen waarop zij antwoordt: 25 jaar te zijn.
Janneke de Gruyter is geboren Vordense en zag het
levenslicht als dcx-hter van de kleermaker. Zij is bij-
zonder aktief bij de zaalsportbeoefening. Zo turnt zij
bij Sparta en daarnaast beoefent zij aktief het volley-
ballen. Bij turnen verzorgt zij de huisvrouwengymna-
stiek. In het bijzonder wil zij zich in de toekomst be-
ijveren voor de totstandkoming van betere sportzalen
in Vorden. Zij merkt wat verontwaardigd op, dat de
Vordense volleybal vereniging, spelend in de 3e divisie
uit no(xl moet trainen in Hengelo. Zij is dan ook van
mening, dat in hot verleden te weinig oog voor de toe-
komst is geweest t.a.v. deze ontwikkeling. Het is toch
niet meer dan normaal, dat in ons dorp behoorlijke
gelegenheid zou zijn voor de zaalsport. ,,Tn dit op-
zicht lopen wij tientallen jaren achter", aldus Janneke
de Gruyyter. Wij vroegen haar of haar aktiviteiten
niet ten koste gaan van haar gezinsleven. Zij ant-
woordt: ,,Geens/ins. want ju i s t de aktiviteiten ook
buiten mi jn huishoudel i jke taak blijf ik op de hoogte

van het maatschappelijk gebeuren. Mijn man ju ich t
dit volledig toe. Problemen hieromtrent heb ik dus
niet. Integendeel." Wij vragen Janneke de Gruyter
hoe zij denkt over de term huisvrouw. Zij antwoordt:
dat zij geen bezwaar heeft tegen de term huisvrouw,
want zij voelt zich voor 100 procent huisvrouw. Dat
wil echter niet zeggen, dat je als huisvrouw je alleen
maar met je eigen gezin moet bemoeien. Ik ben echt
geen Dolle Mina zegt Janneke, maar ik interesseer mij
voor een heleboel dingen in onze maatschappij. Ver-
der merkt Janneke de Gruyter op, dat zij het bijzon-
der prettig vindt, dat in de Stichting Vordens Belang
meerdere vrouwen als initiatiefneemsters zijn geïnte-
resseerd. Het is haar ook opgevallen, dat bv. in de
landelijke politiek maar ook in de gemeentepolitiek
te weinig vrouwen betrokken zijn. Wellicht is het ook
een beetje de schuld van de vrouwen zelf. omdat ze
dikwi j l s te weinig geïnteresseerd zijn in de politiek.
In de Stichting Vordens Belang is de politieke ideolo-
gie echter niet van belang. Juist daarom vind ik het
prettig in een dergelijke groepering konstruktief te
kunnen meewerken. Ik hoop ook als vrouw een posi-
tieve inbreng te kunnen geven binnen de Stichting
Vordens Belang en daarmee zo mogelijk het algemeen
belang te dienen naar mijn vermogen.

Kontakt van middenstand met

konsument bijzonder belangrijk

De heer Gerrit Remmers sr is ook één van de mensen
die voorkomt op de kandidatenlijst van de Stichting
Vordens Belang. Spontaan zegde hij zijn medewerking
toe, nadat hij met het vorige week overleden gemeen-
teraadslid Marinus Gotink uitvoerig had gesproken
over de belangrijkheid van het totstandkomen van een
Stichting Vordens Belang, los van de bestaande poli-
tieke partijen. De heer Remmers heeft zich trouwens
in het verleden altijd bijzonder geïnteresseerd voor het
algemeen belang. Niet alleen het belang van de mid-
denstand heeft bij hem daarbij voorop gestaan.

Dienstverlening én persoonlijk kontakt zijn termen
die bij de heer Gerrit Remmers hoog staan aange-
schreven. In eigen middenstandskring heeft hij hier-
van duideli jk doen blijken. Zestien jaar lang was hij
bestuurslid van de Vordense Winkeliersvereniging,
waarvan tien jaar als voorzitter. Thans is hij hiervan
ere-voorzitter. Momenteel is hij alleen nog voorzitter
van het KVO. De heer Remmers merkt op, dat het
leven van een middenstander druk bezet is. Ook hij

werkt nu op zijn 64e jaar nog steeds 60 tot 70 uur
per week. De heer Remmers verzocht ons speciaal de
nadruk te leggen op het gebrek aan service, dat in de
toekomst zou kunnen blijken ten aanzien van bijvoor-
beeld bejaarden of mensen die wat afgelegen wonen
binnen onze gemeenschap en niet in staat zijn zelf de
boodschappen te doen. Deze service zal vanaf maart
1975 zeker door de heer Remmers niet meer worden
verleend omdat hij dan zijn bedrijf zal beëindigen.

Hij wil echter met klem pleiten voor de totstandko-
ming van een kommissie die zal bestuderen op welke
wijze toch de noodzakelijke levensbehoeften kunnen
worden aangebracht bij die mensen die door omstan-
digheden niet in staat zijn daarvoor te zorgen, zoals
mensen die slecht ter been zijn. Zijn grote bezorgdheid
gaat uit naar dit probleem .Uiteraard is dit een struk-
tureel probleem. De hoge kosten bij de bedrijfsvoe-
ring, waar de middenstand momenteel mee te maken
heeft, noodzaken de winkelier om over te gaan tot
schaalvergroting. Hij heeft geen andere keus, want de

ekonomische ontwikkeling drijft hem in die richting.
De heer Remmers is van mening dat óók binnen de
gemeente ervoor moet worden gewaakt dat het ver-
zorgingspatroon binnen onze gemeenschap voldoende
blijft. De middenstand is zeker van goede wil maar
moet hierbij kunnen rekenen op een positief klimaat
binnen het gemeentelijk beleid. De middenstander is
trouwens zelf op zijn beurt ook konsument. Verder is
de heer Remmers geïnteresseerd in de bejaardenpro-
blematiek. Het is erg jammer, zegt de heer Remmers,
dat de tijd zich zo veranderd. Problemen van mensen
en vooral van bejaarden en gehandikapten hebben
niet meer de aandacht die zij verdienen. De persoon-

lijke dienstverlening loopt terug en dat spijt mij bij-
zonder, zegt Gerrit Remmers. „Nogmaals men mag
dit niet de middenstand verwijten. Het is een maat-
schappelijk verschijnsel, waar wij gezamenlijk iets
aan moeten doen. Ik hoop dan ook dat ik La.v. die
problemen een bijdrage kan (mag) leveren binnen de
Stichting Vordens Belang. Ik was jarenlang lid van
de ARP. Ik zie echter méér in een algemene stichting
zonder politieke tegenstellingen zoals dit binnen de
Stichting Vordens Belang wordt gerealiseerd. Dit in
het belang van de gehele gemeenschap, los van poli-
tiek geharrewar!"

Boer zijn: niet alleen een vak,

maar ook een levenshouding

Boerderij het Voorde ligt op het landgoed Hackfort.
Pacihter van de daarbij behorende 17 hektare is de
agrariër Jaap Korenblek. Noem me maar gewoon
boer, zegt Korenblek. Er zijn zoveel vreemde namen;
ze komen ook in ons bedrijf, dat je soms door de bo-
men het bos niet meer ziet. Zeg het maar gewoon, dan
doe je gek genoeg. Uit deze woorden spreekt het ka-
rakter van boer Jaap Korenblek. Ten voeten uit.
Is het een stugge boer, of staat hij ook open voor an-
deren? Dat laatste mogen wij wel zeggen, want hij
staat open voor alle dingen, die hier in Vorden ge-
beuren. Hij is vader van 3 dochters en l zoon. Zijn
dochters zijn trouwens al getrouwd. Zijn zoon is in
het bedrijf. Jaap Korenblek jr zal het niet gemakkelijk
hebben in de toekomst, zegt vader Korenblek. In deze
tijd is het zeker niet eenvoudig als boer voort te kun-
nen bestaan. Ik ben natuurlijk een voorstander van
mechanisatie. Maar alles heeft zijn grenzen. Je bent
en blijft tenslotte boer en je bent geen machinist. Boer
zijn is niet alleen een vak, nee het is ook een soort
levenshouding. Het boerenbedrijf stelt trouwens hoge
eisen aan je kunde tegenwoordig. Je moet bij wijze
van spreken zo langzamerhand overal verstand van
hebben. Tk ben geen ekonoom, maar soms zou je den-
ken, dat men in Den W dat van me verwacht. Ik

ben een boer en doe en werk naar beste kunnen met
de middelen die me daartoe gegeven zijn. Heel be-
langrijk vind ik het dat bij het Vordense gemeentebe-
stuur voldoende begrip bestaat voor onze problema-
tiek. Wat mijn zoon betreft, hoop ik dat hij in de toe-
komst het boerenbedrijf zal kunnen blijven uitoefenen.
Vroeger bemoeide ik mij heelemaal niet met politiek.
Ik had wel wat anders te doen. Trouwens, dat heb ik
nu ook nog wel. Maar de politiek bemoeit zich wel
met ons. En dat niet altijd in de gunstige zin. Vroeger
stemde ik van huis uit CHU. Maar 16 jaar geleden
zag ik dat er iets meer moest gebeuren voor ons boe-
ren. De Boerenpartij ontstond en ik dacht dat deze
partij iets meer zou doen voor onze belangen. Jammer
genoeg is het niet allemaal uitgekomen wat ik toen
verwacht heb. Daarom ben ik blij, dat hier in de ge-
meente Vorden Binding-Rechts ontstond onder aan-
voering van de heer Marinus Gotink. Met deze groep
mensen hebben wij werkelijk wat kunnen bereiken. De
heer Gerritsen heeft als onze man in de gemeenteraad
begrip kunnen kweken voor onze problemen. Daarom
sta ik ook nu volkomen achter hem. Ik ben blij, dat
de Stichting Vordens Belang deze man als lijsttrekker
heeft gevraagd. Ik ben ervan overtuigd, dat vele boe-
ren met mij deze mening delen.

Ik moest er eerst nog

een paar dagen over denken

„Ik sta niet zo graag op de voorgrond", zegt de vrouw
van Jac. H. de Jong. Tk vind, dat je een heleboel kan
doen zonder speciaal op de voorgrond te treden.
Daarom heb ik er wel even over moeten nadenken
voor ik mijn medewerking wilde geven aan de Stich-
ting Vordens Belang. Natuurlijk stond ik direkt reeds
achter de doelstellingen. Er achter staan is echter nog
wat anders dan ook op de kandidatenlijst te gaan
staan. Mijn man liet mij vanzelfsprekend geheel vrij
om hierover mi jn beslissing te nemen. Hijzelf had
reeds spontaan zijn medewerking toegezegd als voor-
zitter van Vordens Belang. Hij was ervan overtuigd
niet aan de kant te mogen blijven staan. Ik wilde er
echter nog een paar dagen langer over denken. Toen
ik het prioriteitenprogramma grondig had bestu-
deerd, kwam ik tot de konklusie dat ik ook hieraan
moest meedoen.
Mevrouw De Jong is een voorzichtige vrouw. Vooral
als het om politiek gaat. Niemand beter dan zij kan
beoordelen, hoe ondankbaar de taak is om je krach-
ten in te zetten voor de gemeenschap. Van nabij heeft
ze de politieke werkzaamheden van haar man ge-
volgd. Dolblij was ze toen hier na de laatste parle-
mentsverkiezingen een eind aan kwam. ..Idealisme
is goed. maar alles heeft zijn grenzen' zegt ze. „De
zaak heeft hem ook hard nodig, terwijl ons gezinnetje
het n a t u u r l i j k ook veel prettiger vindt nu hij weer
meer bij ons is en niet meer dag en nacht hoeft te
werken aan een zo ondank bare taak in de politieke
heksenketel van „Den Haag". Wij houden beiden

van Vorden. We voelen ons hier helemaal thuis. We
voelen ons leden van deze dorpsgemeenschap en pas-
sen ons graag aan bij het karakter van dit fijne dorp."
Misschien, dat mevrouw De Jong daarom toch ja
heeft gezegd op het verzoek om op de kandidatenlijst
plaats te nemen. Zij hoopt hiermede een positieve bij-
drage te kunnen leveren aan het welzijn van onze
Vordense leefgemeenschap. Zij staat er volkomen
achter. Zij vindt, dat er nog veel te doen is aan de
plaatselijke problemen, zoals: een betere opvang van
de jeugd, dus meer rekreatieve mogelijkheden voor de
jongeren. Dit geldt volgens haar ook voor de bejaar-
den. De kontaktmogelijkheden hiervoor moeten ver-
beterd worden. Een goed doordacht dorpscentrum
kan hiervoor onder meer oplossingen brengen. Trou-
wens voor allen die daar tussenin liggen zijn kontakt-
mogelijkheden nuttig en noodzakelijk.
„Er zijn overigens in Vorden nog een aantal andere
punten, waar we gezamenlijk iets aan moeten doen.
Daarom sta ik achter het brede programma van de
Stichting Vordens Belang." Zij hoopt dat Vordens
Belang de steun zal krijgen uit alle kringen van de
bevolking. Rangen standen, voor zover die nog zou-
den bestaan, zijn hierbij niet belangrijk. Het gaat om
de doelstellingen waar iedereen achter kan staan. Om
die doelstellingen te realiseren is een brede steun no-
dig. De geschakeerdheid van de initiatiefnemers geeft
een goede hoop op sukses. Geen „schotjes-politiek",
ledereen moet zich ervoor interesseren. Het is ieders
belang", aldus mevrouw De Jong.

Geen struisvogelpolitiek

tegenover de jeugd

De heer oerrn van Zeeburg is geboren en getogen
Vordenaar. Hij trad als verzekeringsagent in de voet-
sporen van zijn vader. Ook hij mag met zijn 26 jaar
tot de jongeren worden gerekend. De heer Gerrit van
Zeeburg is mede één van de initiatiefnemers van de
Stichting Vordens Belang en op de vraag wat hem
hiertoe dreef, antwoordt hij: „In mijn dagelijkse werk
heb ik kontakt met vele mensen. Men zou kunnen
zeggen vogels van diverse pluimage. Dus mensen van
verschillende politieke overtuiging en van verschillen-
de godsdienst. In Vorden. lijkt mij, hebben wij echter
een gemeenschappelijk belang nl. het zo leefbaar mo-
gelijk maken van ons dorp en het dienen van het ge-

meenschapsbelang los van politieke ideologie etc. Ik
dacht ,dat ik dit idee zou kunnen verwezenlijken bin-
nen de Stichting Vordens Belang waar mensen van
diverse overtuigingen meedoen. Uiteraard ben ik ge-
ïnteresseerd in de politiek in het algemeen, maar ik
ben geen voorstander van verscherping van tegenstel-
lingen, zoals men dit tegenwoordig tegenkomt in de
landelijke politiek."

(Vervolg op pagina 2 van het derde blad Contact)



Gerrit van Zeeburg is gehuwd en de gelukkige vader
van 3 'zoons,: Waarvan een tweeling. Hij interesseert
zich in het bijzonder vcx)r de paardensport en kon niet
nalaten op te merken, dat het eigenlijk een schande is,
dat de Landelijke Rij vereniging De Graafschap in
Vorden nog niet over een eigen oefenterrein kan be-
schikken. Zijn riiening is, dat zeker in ons dorp en
het buitengebied een plaats moet worden gevonden
voor een dergelijk oefenterrein. De Landelijke Rijver-
eniging is volgens hem wel goed om bij allerlei offi-
ciële gelegenheden, zoals Koninginnedag en het bin-
nenhalen van de burgemeester, present te zijn als ver-
siering, maar verder iheeft de gemeente zich nog wei-
nig gelegen laten liggen aan het wel en wee van onze
Landelijke R ij vereniging. Hij hoopt zonder meer ook
hier iets aan te kunnen doen als Stichting Vordens
Belang vaste voet krijgt in de gemeenteraad. Dit is
echter niet zijn enige wens, daarnaast wil hij zich be-
ijveren voor de sport in het algemeen binnen onze
gemeente.
De heer Van Zeeburg is verder van mening, dat voor
de jeugd van Vorden wat gedaan moet worden, hij
denkt hierbij aan het gebrek aan behoorlijke gelegen-
heden waar onze jeugd zich op normale wijze kan

amuseren. „Onze jeugd moeten wij nu naar Hengelo, ,
Lodiem of Zutphen laten gaan, omdat binnen onze
Vordense gemeente in het verleden eigenlijk te weinig
is gedaan om onze jongeren binnen ons eigen gebied
te houden derhalve zich te laten amuseren."
Op de vraag die wij hem stelden of hij niet bang was
dat de jeugd misbruik zou maken van de mogelijkhe-
den antwoordt hij: „Als men denkt dat de jeugd uit
de band springt, dan doet zij dit ook in een andere
gemeente en dan kunnen wij toch beter zelf zien als
ze uit de band springt in eigen gemeente want dan
kunnen wij er ten minste iets aan doen. Het is struis-
vogelpolitiek bedrijven om onze jeugd nu in feite te
jagen Hengelo of andere plaatsen om daar het amu-
sement te vinden."

Verder zegt Gerrit van Zeeburg bijzonder geïnteres-
seerd te zijn in het wel en wee van onze agrarische
struktuur. Het typisch karakter van Vorden als van
oorsprong agrarische leefgemeenschap gaat hem bij-
zonder ter harte. Door zijn dagelijkse kontakten met
de agrariërs in Vorden kent hij de problematiek waar-
mee onze medeburgers te maken hebben. Ook hieraan
hoopt hij in de toekomst iets te kunnen doen.

prioriteitenprogram vordens belang:

•l Uitbouw van maatschappelijke gelegenheden voor sport, kuituur en rekrea-
tie voor de vordense bevolking zoals:
a. een dorpscentrum realiseren, aangepast aan de behoeften van vorden

van vandaag en morgen,
b. zaalsportbeoefening in ruimere mate mogelijk maken,
c. meer sport en uitgaansmogelijkheden voor de jeugd kreëren,
d. het scheppen van ontspannings- en kontaktmogelijkheden voor de

bejaarden

O Het bevorderen van een werkelijk open gedachtenwisseling tussen de vor-
dense bevolking en het gemeentebestuur

Q Het overbruggen van tegenstellingen, ontstaan door enge partijpolitiek.
Gemeenschapsbelang boven partijbelang.

A Het bevorderen van de werkgelegenheid, zodat opgroeiend vorden in eigen
omgeving een toekomst kan vinden.
Open oog voor de problemen van onze agrariërs en hun toekomstige mo-
gelijkheden

C Het instandhouden van het in eeuwen gevormde landschappelijk schoon van
vorden, waar onze landelijke bevolking in eigen sfeer moet kunnen wonen
en werken.
Toegankelijk houden van onze binnenwegen.
Stimuleren va het toerisme binnen dit kader.

C Aardgasaanleg, waar gewenst en waar mogelijk.
Ontsluiten van verzande boerderijen. Verkeersveiligheid ookga het buiten-
gebied.
Realisatie van een aula bij de Algemene Begraafplaats.

"J Het scheppen van een gezond verzorgingsklimaat in het belang van mid-
denstand en konsument

O Het bevorderen van een evenwichtige besteding van de ons toegemeten
gemeenschapsgelden door het realiseren van de door VORDENS BELANG
gestelde urgentiepunten

Q Het realiseren van een gezond doorstromingsbeleid bij de woningvoorzie-
ning. Streven naar efficiënte woningbouw met haalbare huren.
Bevordering eigen woningbezit.

10 Het betrekken van onze bejaarden in de maatschappij van vandaag.

NIEUWS
VAN DE
KERKEN

INTERKERKELIJKE JEUGDDIENST

Aanstaande zondagavond 19 mei is er een interker-
kelijke jeugddienst in de Ned. Herv. kerk o.l.v. ds.
Krijger uit Winterswijk. De Amio Singers, ook uit
Winterswijk, zullen hun medewerking verlenen. Het
thema van de dienst is „Wat verwacht je van de toe-
komst". Tijdens deze dienst hopen Annie Lenderink
en Ate Jeeninga openbare belijdenis van hun geloof
te doen. Wil je het liedboek meenemen. Je komt toch
ook?

Berlijnse school ontvangt
Liemers College Zevenaar
Een groep leerlingen van het Liemers-College in Ze-
venaar zal van 3 tot 10 september te gast zijn bij leer-
lingen van het Marie Curie Gymnasium in West-
Berlijn. Het Zevenaarse college is uitgekozen voor
deelname aan een Europese schoolontmoeting, uit-
gaande van de Europese Gemeenschappen. De Marie
Curie Oberschule is aangewezen als partnerschool.
Bij het leggen van de kontakten werd bemiddeld door
het sekretariaat van de EUREGIO-kommissie, dat is
ondergebracht bij de Stichting Streekbelangen Oost-
Gelderland in Doetinchem. De keuze van het Liemers
College is te danken aan het feit dat de heer E. Freis-
berg van de Berlijnse vertegenwoordiging van de Eu-
ropese Gemeenschappen uit Emmerik afkomstig is
en de streek rond Zevenaar kent.

i. „In 's-Heerenberg en omgeving heb ik nog veel ken-
nissen, waardoor ik ook van een afstand nog belang
stel in de ontwikkeling van EUREGTO", schreef hij
de SSOG.

Twee kampioenen bij v.v. Vorden

Het kampioenselftal met leider en trainers welke Vorden weer in de Ie klas GVB bracht.

Ruim elf jaar heeft men in Vorden moeten wachten
op een kampioenschap van het eerste elftal. Om pre-
cies te zijn, de laatste t i tel werd behaald op 21 april
1963.
Afgelopen zondag werd promotie naar de Ie klas een
feit dankzij een l—O overwinning op Ulftse Boys.
Het werd een hypernerveus duel dat werd bijgewoond
door ruim 1000 bezoekers. De thuisclub dat reeds
voldoende 'had aan een gelijkspel moest al spoedig
het initiatief aan de bezoekers laten. Gelukkig speelde
de achterhoede met Te Veldhuis als ui tbl inker een
goede wedstrijd zodat de meeste aanvallen van Ulft
al direkt in de kiem werden gesmoord. Na een kwar-
tier had Vorden geluk toen de scheidsrechter een dui -

delijke handsbal van Stokkink over het hoofd zag. De
Vordense voorhoede had in deze eerste helft een meer
verdedigende dan aanvallende taak.
In de tweede helft opnieuw een aanvallend sterker
U l f t , maar toen bleek pas hoe gevaarlijk de tegensto-
ten van Vorden konden zijn. Halverwege de tweede
helft viel de beslissing toen N i j e n h u i s op beheerste
wijze de bal in het doel tikte l—0. Steintjes en Veld-
kamp lieten in de slotfase nog een paar fraaie kansen
liggen.

Na afloop bracht Concordia het kampioensteam een
muzikale hulde. Zondagmorgen behaalde Vorden 5
eveneens het kampioenschap.

Witte-kasten-plan
Dit plan is een initiatief van de medewerkers van de
Vordense bibliotheek en wil tegemoetkomen aan de
vraag van lichte ontspanningslektuur waaraan de bi-
bliotheek door haar beperkte boekenbudget nooit ge-
heel kan voldoen.

Het witte-kast-plan omvat een ruilbeurs waar men
lektuur zoals libelle-verhalen, wild-west, detektives en
strips, die iedereen wel eens koopt, éénmaal leest om
ze dan op zolder te laten verhuizen, kwijt kan. Deze
boeken worden dan neergezet in een witte kast en ze
worden niet ingewerkt voor bibliotheekgebruik. Dit
ter onderscheid van de eigen kollektie van de biblio-
theek. Iedereen kan deze boeken meenemen en terug-
brengen wanneer men zin heeft, zonder dat de biblio-
theek zich hier administratief mee bemoeit.

Wel moet men goed in het oog houden dat deze boe-
ken gemeenschapsbezit zijn geworden, nadat ze zijn
geschonken voor 'het witte-kast-plan. Dat houdt van-
zelfsprekend ook in dat men de boeken weer terug-
brengt nadat ze gelezen zijn. In dat geval kan dit plan
gelukken en zullen veel mensen hier langdurig plezier
van hebben.

Boekententoonstelling
Gedurende de maand mei heeft de Vordense biblio-
theek opnieuw een boekententoonstelling, ditmaal
over het onderwerp tuinieren onder het motto „de pa-
den af, de perken in".

Er zijn verscheidene nieuwe uitgaven aanwezig zoals
„Het nieuwe vaste-planten boek" van Mien Ruys.
Naast de gewone vormen van tuinieren zijn er ook
tuinboeken op biologisch-dynamische grondslag.
De plaatselijke boekhandel heeft opnieuw medewer-
king verleend en tevens een standje ingericht.

VOETBALPROGRAMMA
Uitslagen jl. zondag: Vorden l—Ulftse Boys l l—0;'
Diepenheim 2—Vorden 3y 8—2; Vorden 5—Dierense
Boys 4 4—0. A.s. zondag wordt gespeeld: Vorden 2—
AD 3.

Het vijfde elftal van Vordt tmpetitie het kampioenschap in hun afdeling behaalden.

Motorsport
Donderdag 23 mei organisseert de Vordense motor-
club De Graafschaprijders weer de traditionele He-
melvaartsrit waarvan de start 's morgens zal plaats-
vinden bij café Schoenaker. De heren Berend sen en
Verstege hebben een rit uitgezet van pi m. 45 kilo-
meter, zowel voor de sportklasse als voor de toer-
klasse.

Voetbal
PAX — FC TWENTE

A.s. zondag speelt FC Twente op het Fax-terrein een
vriendschappelijke wedstrijd tegen oud-clubgenoten
van René Notten. FC Twentes trainer Spitz Kohn
heeft toegezegd met de volledige opstelling zoals in
de gehele kompetitie gespeeld is, te komen voetballen.
Pax zal met een versterkte opstelling in het veld ko-
men. De wedstrijd zal onder leiding staan van de heer
Frummel. Een mooie gelegenheid om de in de vader-
landse kompetitie op de tweede plaats gcëidigde ploeg
van nabij te zien.

Touwtrekken
In Beeltrum gaven jl. zondag 18 ploegen acte de pre-
sence tussen de witte lijnen. De TTV Bi/ons organi-
seerde op het fraaie Vios-sportpark dit tweede bonds-
toernooi voor ploegen uit 640 A en B-klasse en de
catühklasse.
In de belangrijke 640 kg A-klasse toonde het team
van Bekveld zich in uitstekende konditie. Geen enke-
le ploeg, zelfs rivaal Vorden niet, bleek in staat de
Hengelose ploeg uit haar evenwicht te trekken. Met
18 punten werden /i j ongeslagen winnaar. Vorden
plaatste zicVals tweede.
Zondag N mei a.s. zal het derde toernooi voor ploe-
gen uit de 720 en 650 kg en jeugd klasse worden ge-
houden in Eibergen.

Elke maandagavond badmintonclub in het
Jeugdcentrum
Iedere dinsdagavond bridgeclub in hotel Bakker,
ledere dinsdagavond training volleybalvereniging
Dash in het gymnastieklokaal.
Ie woensdag van de maand klachtenavond NW.
ledere donderdagavond knip- en naailessen in het
Jeugdcentrum, verdere inlichtingen aldaar.
Elke donderdagavond Badmintonclub in het gym-
nastieklokaal.
ledere donderdagavond training volleybalvereniging

Dash in het Jeugdcentrum.
Donderdagavond zangrepetitie Vordens Dames-
koor in zaal 't Wapen van Vorden
ledere donderdagavond knip- en naailessen in
het Jeugdcentrum, inlichtingen aldaar.
Elke vrijdagmorgen week markt op het marktplein.
Elke vrijdagavond dammen in het Jeugdcentrum.
Vrijdagavond gevorderden Nutsmelodicaclub.
Zaterdagmorgen beginnelingen blokfluit; gevorderden
blokfluit; beginnelingen melodica.
Elke zaterdagmorgen trimmen bij picknickplaats te
Wildenborch.
Elke zaterdagmorgen kindercantorij in het katechi-
satielokaal Kerkstraat 15.
Elke zaterdagmiddag padvinderij bij het troephuis;
verkenners en welpen.

17 mei Filmavond L.R. De Graafschap in zaal
Smit te Vorden

18 mei Openbare les blokfluit- en melodicaclub
in het Jeugdcentrum

23 mei Hemelvoortrit De Graafschaprijders
27 mei NVEV-reisje
29 mei (WOENSDAG) open bejaardenmiddag

14.30 uur in het Jeugdcentrum
30 mei Herv. vrouwengroep Wildenborch

5-8 juni Avond vierdaagse Vorden
15 juni Tournooi vv Vorden af d. zaterdag 3e klas
22 juni Tournooi vv Vorden afd. zaterdag 2e klas

De besturen van de vereniging worden verzocht hun
aktivfteitcn aan ons door te geven dan kunnen deze
in deze rubriek worden gevoegd.



Op foto- en filmgebied
nu mini-prijzen
toch service en Ie keus
vakhandels kwaliteit !

Foto Dolphijn
Vorden

Fo'o A.D. - Ruurlo

Te koop bankstel (3 zits
bank) met 2 fauteuils en
ronde tafel met aange-
bouwde boekenkastjes, in
prima staat Prijs nader
overeen te komen
Plag, Het Jebbink 7
Vorden Tel. 05752-2155

SUPER BENZINE
per l i t e r

95 cent
KEUNE
Industrieterrein Vorden
Telefoon 05752-1736

Te koop gevraagd:
kasten, kisten, klokken,
stoelen, tafels, kabinetten
goud en zilver en groot-
moeders tijd artikelen

MAAS
Vordenseweg 2 -Hengelo G
Tel. 05753-1637

VOORAL UW

Wapen en Sporthandel

Zutphenseweg - Vorden

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

JAN FRANKEN
Hengelo Gld
Telefoon 05753- 1295

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

Tijdschriften
Pocket»
Modebladen
Auto- en hobbybladen
Radio, en TV-bladen

D. BOERSM4
Dorpsstraat 6 - Vorden

JAPONNEN
STOFFEN
EN VOERING

nergens voordeliger
dan rechtstreeks van

CONFECTIEBEDRIJF

AMMERS
de grote maten-specialist !
Indien nodig wordt naar
maat gemaakt
Raadhuisstraat 18 Vorder

Geopend dinsdag en donder-
dag van 2-6 uur en vrfl-
dagavond van 7-9 uur

Kunstgebitten-reparatie

Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 . Vorden
Telefoon 2219

RIJD VEILIG
RIJD FONGERS

Rijwielhandel

Groot Obbink & Zn.
Dorpsstraat - Vorden

EMPO
vraagt

jeugdige
medewerkers
in diverse afdelingen

Enkweg 17 - Vorden
Telefoon 05752-1241

En toch... is UITERWEERD
Telefoon 05752-1523 u W

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg . Vorden - Telefoon 05752-1514

Kamperen?
Ook wij kunnen u

CAMPING-GAZ
leveren voor verlichting, verwarming
en koken.

FA GEBR. BARENDSEN
Zutphenseweg 23 Vorden Telef. 1263

Voor uw aufor/j/essen naar

Y.A.M.O.R. RIJSCHOOL
„DE EENDRACHT"

VORDEN

J. H. Hilferink, De Boonk 39
telefoon 1619

Opgave ook bij:

O. J. Ruiink instrukteur, tel. 1965
Antobedryf A. G. Tragter, tel. 1256

Zaterdags tot 5 uur geopend

Voor of uw

MEUBELEN
natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752.1879

Een jongensschoen, een wedstrijdschoen,
een superschoen? Neem PUMA!

IMPORTEUR
COR DU BUY

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4

's Maandags de gehele dag geopend

Vorden

Over 'n vlot pak
heeftelkernan
zo zYi ideeën.

Bij-de-tijds
kostuum, f 250.-

Foriex-passend bij een man z'n ideeën.

MODECENTRUM

Assurantiebureau van
de Gelderse Maat-
schappij van Landbouw

Roermondsplein 20 Arnhem
Telefoon 085-422442

Verzorgt gaarne voor u de volgende

verzekeringen
A. Motorvoertuigen
B. Arbeidsongeschiktheid
C. Ziektekosten
D. Leven-

(spaar- en risicovormen)

U kunt zich telefonisch wenden
tot onze inspekteurs: (8-9 uur
v.m) Voor verzekering A-B-C:
A. A. v.d. Brink, Abersonl. 14
Warnsveld - 05750-16871
Voor verzeker. D: J. A. Norde
Wilhelminalaan 5 . Vorden
05752-1967

O
Of inlichtingen vragen op onze zitdagen:

Te VORDEN
Iedere 3e vrijdag van de maand van 10-11.30 uur
in café 't Wapen van Vorden

Te DOETINCHEM
elke Ie en 3e dinsdag van de maand van 9.30-11
uur in café Wildenbeest

Te BORCULO
elke Ie woensdag van de maand van 9.30-11 uur
in café Oldenhof

Scotts Gazonmest met Onkruidverdelger
bemesten en lastig onkruid verdelgen tegelijk.
Bespaar de helft van 't werk - en neem dit voor-
jaar óók „Scotts-met-onkruidverdelger". Die ver-
delgt betrouwbaar vrijwel alle soorten gazon-
onkruid. In 2 a 3 weken is 't onkruid gegaran-
deerd weg. En 't gras krijgt tegelijk alle voedings-
stoffen om de plaats van het onkruid in te nemen.
Uw resultaat: een stralend-groen gazon zónder
onkruid! Al vanaf ƒ 4,95

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)
BBBBm^HBB

's MAANDAGSMORGENS GESLOTEN

Voor aanleg en onderhoud van:
centrale verwarmings installaties,
elektriciteitswerken, loodgieters werken o.a.
waterpompen, sanitair, platte daken, goten
enz.
Tevens verkoop en reparatie van alle
elektrische apparaten

Houden wij ons beleefd aanbevolen

Fa Klein Lebbink
Baakseweg 11 - Wichmond - Telefoon 05754-267

HENGELO (GLD)

Zondag

gezèttlgheid3 tors ooi

Wandeltocht
18 mei a.s.

Start:
Ons Huis Hengelo G.

Alle soorten

privé- en

handelsdrukwerk
worden u snel en uiterst
verzorgd geleverd
door

Best brood
Dat brood wat u haalt bij

SCHURINK !

A. G. Schmink
Burg. Galleestraat 46 - Vorden - Telefoon 1877

DRUKKERIJ
WEEVERS B.V.
Nieuwstad 12 - Vorden

NIEUW
uit voorraad leverbaar:

ALX.E KLEUREN
AUTOLAK
(plm. 14000 kleuren)
ook In kleine verpak-
king.

SchildersbedrtJf - Verfhandel
J. M. BOERSTOEL
Insulindelaan 5 - Vorden

Het heeft een >
oorzaak,wanneer uw
voeten pijn doen

Gaat u maar eens na: inkopen, het
huishouden, de kinderen, trappen lop
de gehele lange dag op
uw voeten staan...

U verlangt van uzelf en uw voeten
heel veel, veel teveel!

Het is daarom noodzakelijk, dat u zorgvuldig let op
schoenen met een goede pasvorm, die voetklachten
voorkomen en waarin u heerlijk gemakkelijk loopt.

Stapt u eens bij ons binnen, de specialisten voor
gemakschoeisel. Wij hebben gegarandeerd de schoen,
die u en uw voeten verlangen.

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 Vorden

's Maandags de gehele dag geopend

Papierschaarste
Ook wij hebben steeds meer zorg om vol-

doende papier te krijgen voor Contact.

Daarom verzoeken wij ook uw medewer-

king: bezorg uw copy voor advertenties

en nieuws vroegtijdig, dan kunnen wij

beter een planning maken.

Speciaal geldt dit voor het maken van

stypen, dit gebeurt maandags

Na 5 uur kunnen wij niet garanderen ot wij

de advertentie stype nog kunnen plaatsen

Denk ook aan de sluitingstermijnen van de komende
weken. (Zie advertentie elders in dit blad)

Drukkerij Weevers b.v.
Nieuwstad 12 — Vorden — Telefoon 1404



Bruidsjaponnen

A.s. Bruidjes
Dagelijks komen er bij bruidshuis
BEIJER-BESSELINK
de nieuwste creatie» binnen.
U kunt het zelf ook zien

De allermooiste en meeste bruids-
japonnen van Oost-Nederland vindt
u in

Beltrum bij Bruidshuls

BEIJER-
BESSELINK
Constant zo'n 400 bruidsjaponnen
voorradig !
TTNTEK is ook onze kollektle

Comp/èfs en
Avondjaponnen

Gaarne vugens afspraak, telefoon 05448-222, ons vakkundig personeel
kan u dan in alle rust adviseren

Beltrum ligt ong. 5 km van Groenlo en ong. 10 km van Ruurio

BEIJER-BESSELINK
hef toonaangevende bruidshu/s in de
omgeving !

Stemmen
doet u op 29 mei op uw partij, doch kwaliteitsvlees

halen, dat kunt u het best bij Slagerij

Vlogman
A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag

VARKENSLAPPEN
500 gram

500 gram RUNDERLAPPEN f 3,98
1 kilo

500 gram RIBLAPPEN ff 5,48
1 kilo

RUNDERROLLADE
500 gram vanaf

BIEFSTUK

250 gram

Voor de boterham:

f4,98
f7,00
f 10,-
f4,98
f 3,98

100 gram PEKELVLEES 0,98
100 gram ONTBIJTSPEK 0,85
250 gram KOOKWORST (stuk) 1,40
150 gram BOTERHAMWORST 0,89
150 gram BOERENMETWORST 119

RUND- EN VARKENSSLAGERIJ

B. G. VLOGMAN lipHiiHia
Nieuwstad 14 — Vorden

vrijheiden
mode blijheid!

Modetti omlijnt de modo en
accentueert heel speels de

levensblijheid van de jonge
vrouw. Ontdek maar 'ns snel

de soepele charme van de/e
grappige 'kalocnljes'!

Model links, met boothals en
modische elastieken taille

ceintuur, speels

geprijsd voor
Model rechts,

halterjurkje,
slechts

o O 6V.»«*

MODEHUIS

(05752) 1381VORDEN TEL omlijnt
de mode

Zaterdags tot 5 uur geopend

Te koop konsumptie
l^dappelen f 10 per mud

falgemoet
Brandenborchweg 10
Vorden Telefoon 6646

Te koop een NL-beer met
zeer goede index en gezond-
heidscertificaat
G .B. Lebbink
Eikenlaan 27 Vorden
Telefoon 05752-6739

Aangeboden: 13 kandidaten
voor de nieuwe gemeente,
raad. Reservering op woens-
dag 29 mei a.s. in uw stem-
buro door één van de
hokjes van lijst 2 naar
voorkeur rood te maken
P.v.d.A. afdeling Vorden

Te koop eetaardappelen
'Irene' bij H. Broyl
Rietgerweg 2 Warken

Te koop klassiek eetkamer,
tafel met 6 stoelen
Het Jebbink 23 Vorden

Te koop 3 maanden gebr.
Fasto badkamer gasgeiser
+ douche, mengkraan en
aanlegpijpen Te bevragen:
Nieuwstad 45 Vorden

Te koop 2e hands bromfiets
g.o.h. met z.g.a.n. banden
Voskamp
Lindeseweg 33 Vorden

Politiek betrouwbaar
Geen wegwerppartij !

P.v.d.A. LIJST 2

Vrijdag - Zaterdag

Reklame
ZWANEHALZEN

De enig echte, volgens oud-Vordens
familierecept gebakken !

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Burg. Galléestraat - Vorden - Telefoon 05752-1750

Voor

zonneschermen
Uw adres:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Algemeen Ziekenfonds
„O.G.Z.O"
Postbus 19 — Goor

AAN DE VERZEKERDEN
Met ingang van heden is de bij-
betaling voor taxivervoer van zieken-
fondsverzekerden ingevolge een
ministerieel besluit

VERHOOGD
van f 1,80 op f 3,50 per enkele rit
en het bedrag, waarboven restitutie
van de bijbetalingskosten mogelijk is,
van f 10,- op f 20,-

Het eigen risikobedrag voor reis-
kosten is verhoogd tot f 12,50

Goor, 8 mei 1974

Zaterdag 18 mei a.s. om 7 uur
(PRECIES!)

15e
openbare les

van de

Nuts Blok f luit-
en Melodica club
in het Jeugdcentrum

De nieuwe kinderen met hun ouders
zijn ook van harte welkom

Speciale japonnenweek bij
Modehuis Teunissen - Ruurio

Japonnen 15,- 19,50 29,50 39,50 49,50
Ie klas fabrikaat

Pakjes (links-links)
Tuniekpakken

79,50 99,50
39,50 49,50 69,50

Nu weer in alle maten en kleuren:

lm. nappa jasjes 65,— 69,95 95,—
Spencers 55,—
Heren im. nappa jasjes bruin en zwart 89,50
Spencers v.a. 49,50
Echte nappa jasjes v.a. 245,—

Vrijdags koopavond Gratis koffie!

Modehuis TEUNISSEN
Modecentrum voor Ruurio en Omgeving
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